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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzés címe: 

Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási 

(IFK) folyamatban 

 

A továbbképzés engedély száma: 

T-05-036/2017 

 

A továbbképzés engedélyének érvényessége: 

2020.12.31. 

 

Továbbképzés program típusa: 

Szakmai tanfolyam 

 

Továbbképzési program célja: 

A vezetői kompetenciák fejlesztése az IFK folyamat során az új szolgáltató struktúra 

kialakítása és működtetése érdekében 

 

Továbbképzési program óraszáma: 

60 óra 

 

Továbbképzési program pontszáma: 

50 pont 

 

Továbbképzés teljesítésének feltételei: 

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 15 %-a.  

Írásbeli vizsga 15 feleletválasztásos teszt feladattal. Minden helyes válasz esetén 1-1 

pont kapható. Az így elérhető maximális pontszám 72 pont. 

40 pont (55%) elérése esetén fogadható el a dolgozat. Minősítés: megfelelt, nem 

megfelelt. 

 

Minimum és maximum létszám: 

16 - 30 fő 

 

A továbbképzés célcsoportja: 

 

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   

15. Fogyatékosok nappali intézménye x 
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16. Szenvedélybetegek nappali intézménye x 

17. Pszichiátriai betegek nappali  intézménye x 

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. Középvezető 

2. Magasabb vezető 

3. Tanácsadó 

 

A továbbképzés egységei: 

1. Vezetői önismeret az intézményi férőhely kiváltási folyamat tükrében 

2. Az intézményi férőhely kiváltás elméleti alapjai 

3. Szervezeti viselkedés és a személyes vezetés elmélete 

4. A szervezeti működés szereplőinek szükségletei, a szolgáltatást igénylők speciális 

szükségletei 

5. Eredményes vezetés, mint hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés 

6. Az IFK szervezeti átalakítási és paradigmaváltási folyamata, mint 

változásmenedzsment 

7. Menedzsment: a szervezet felépítése és működtetése, stratégiai menedzsment, 

humánerőforrás menedzsment az IFK folyamat tükrében 

8. A támogatott lakhatás, mint közösségi ellátás; speciális vezetői feladatok 

A továbbképzési program tartalmának részletes kifejtése: 

A tanfolyam célja, hogy az intézményi férőhely kiváltási programban (IFKP) résztvevő 

vezetők számára a szervezeti viselkedés és vezetés témaköreiben megfelelő elméleti és 

módszertani ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat nyújtson a kivéltási folyamat és az 

új szolgáltatói struktúra szerintei működés menedzsment feladataival összefüggésben. 

Az IFKP tervezett, irányított változási folyamat, melynek során a paradigmaváltás a 

résztvevők személyes és szakmai értékrendjét, viselkedését és az intézményi keretek 

teljes spektrumát érinti. Az ellátottak számára a fizikai életkörülményeik teljes 

átalakulása mellett a napi rutin, a kapcsolati hálók, az aktivitások változása a viselkedés 

és az érzelmi élet radikális változásait indítja el. A változások egyéni, csoportos és 

szervezeti szinten egyaránt megjelennek, melyek kezelése pontos értékelést, tervezést 

és folyamatos ellenőrzést, korrekciót igényel. Az IFKP eredményessége a résztvevők 

változás iránti elkötelezettségén, korszerű szakmai ismeretein, az együttműködésük 

minőségén múlik. A vezetők, mint az átalakulási folyamat kezdeményezői és irányítói, 
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kulcsszerepet töltenek be a szervezeti kultúra és szervezeti viselkedés fejlesztésében. A 

ve 

Vezetői önismeret és a kulcskompetenciák fejlesztése reflektív és önreflektív tapasztalati 

tanulás eszközeivel történik, egyéni, páros, kiscsoportos és csoportos gyakorlatokon 

keresztül. 

 

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/

