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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzés címe: 

A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti háttere és működtetése 

 

 

A továbbképzés engedély száma: 

T-05-034/2017 

 

A továbbképzés engedélyének érvényessége: 

2020.12.31. 

 

Továbbképzés program típusa: 

Szakmai tanfolyam 

 

Továbbképzési program célja: 

A résztvevők képessé váljanak a támogatott lakhatás szolgáltatások működtetésére, az 

érintettek támogatására. 

 

Továbbképzési program óraszáma: 

40 óra 

 

Továbbképzési program pontszáma: 

45 pont 

 

Továbbképzés teljesítésének feltételei: 

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 15 % - a. 

A záróvizsga 15 kérdésből álló feleletválasztós tesztből áll. A képzés teljesítésének 

feltétele 12 kérdés helyes megválaszolása. 

 

Minimum és maximum létszám: 

16 - 32 fő 

 

A továbbképzés célcsoportja: 

A szociális intézményi férőhely kiváltási programban résztvevő szolgáltatók leendő 

esetfelelős és kísérő támogató munkatársai 

 

 

Ellátási terület szerint: 

 

1. Étkeztetés  

2. Házi segítségnyújtás   

3. Családsegítés   

4. Idősek otthona  

5. Pszichiátriai betegek otthona x 

6. Szenvedélybetegek otthona x 

7. Fogyatékos személyek otthona x 

8. Hajléktalanok otthona  

9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye x 

10. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye x 

11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye x 

12. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye  

13. Idősek klubja  

14. Gondozási központ   
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15. Fogyatékosok nappali intézménye  

16. Szenvedélybetegek nappali intézménye  

17. Pszichiátriai betegek nappali  intézménye  

18. Nappali melegedő  

19. Időskorúak gondozóháza  

20. Fogyatékosok gondozóháza x 

21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona x 

22. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye  

23. Hajléktalanok átmeneti szállása  

24. Pszichiátriai betegek lakóotthona x 

25. Fogyatékos személyek lakóotthona x 

26. Gyermekjóléti szolgálat  

27. Bölcsőde  

28. Családi napközi  

29. Házi gyermekfelügyelet  

30. Helyettes szülő  

31. Gyermekek átmeneti otthona  

32. Családok átmeneti otthona  

33. Nevelőszülői hálózat  

34. Javítóintézet  

35. Gyermekotthon  

36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat  

37. Egyéb, éspedig: Támogatott lakhatás x 

 
Munkahelyen betöltött funkció szerint 

1. Szakgoldozó 

2. Középvezető 

3. Magasabb vezető 

4. Tanácsadó 

 

A továbbképzés egységei: 

1. Elvárások rendszere, avagy mikor elégedett mindenki? 

2. Ügyfelekről és eszközökről általában 

3. A szolgáltatási gyűrű és az ügyfél 

4. Támogatott döntéshozatal 

5. Hogyan néz ki a gyakorlatban? 

 

A továbbképzési program tartalmának részletes kifejtése: 

A leendő esetfelelős és kísérő támogató munkatársak továbbképzésének célja, hogy a 

képzésben résztvevők képessé váljanak a munkakör ellátására, illetve az intézményi 

férőhely kiváltás során létrejövő támogatott lakhatási szolgáltatások – a támogatott 

lakhatás értékei, alapelvei, szakmai követelményei mentén történő – működtetésére, 

vezetésére, valamint az érintettek önálló és önrendelkező életvitelének támogatására. 

Kiemelt témák a támogatott lakhatás szabályozási környezete, rendszerszemléleti 

megközelítése, valamint a partnerségen és közösségi együttműködésen alapuló 

szolgáltatásvezetési megoldások megismertetése az életminőség fókuszú, szolgáltatói 

szemlélet alapú, új működési struktúra kialakítása érdekében. 

Nem elhanyagolható a képzés azon feladata, mely szükség szerint az attitűdök megfelelő 

irányba történő változását segíti elő. A képzés elméleti és gyakorlati része 20-20 órában 

oszlik meg, mely során a támogatott lakhatás elméleti ismereteinek átadása mellett a 

vezetéssel, működtetéssel kapcsolatos gyakorlati készségek fejlesztése a cél. 
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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/

