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Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: Szociális ápoló-gondozó szakemberek alapozó felkészítése a 

szociális intézmények férőhelykiváltása folyamatával és támogatott lakhatással 

kapcsolatos alapelvek alkalmazására. 

 

 

Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D013 
 

 

 

Képzési program célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő szociális ápoló-

gondozó szakemberek alapvető ismereteket szerezzenek  

1. a szociális intézmények férőhely kiváltás folyamatáról rendszerszinten: 

− meghatározó stratégiai dokumentumokról, 

− jogszabályokról, 

− a kiváltási folyamatban résztvevő szereplőkről és feladataikról; 

2. a kiváltás adott, helyi intézményben zajló  

− (tervezett) lépéseiről,  

− a kulcsszereplőkről és  

− a szereplők közti munkamegosztásról; 

3. a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatás alapelveiről, a támogatott lakhatáshoz 

kapcsolódó legfontosabb fogalmakról (önálló életvitel – egyéni szükségletekhez illeszkedő 

támogatás, támogatott döntéshozatal, személyközpontú szolgáltatás). 

 

 

 

Képzési program célcsoportja: A szociális ápolás, gondozás területén dolgozó 

szakemberek 

 

 

 

 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai 

előképzettség 

nem kötött iskolai előképzettséghez 

Szakmai 

előképzettség 

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 

Egészségügyi 

alkalmassági 

követelmények 

 

Előírt gyakorlat −  

Egyéb 

feltétel(ek) 

−  

Képzési program óraszáma: 6 óra 
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ebből 3  elmélet 3 gyakorlati óra        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

 

A résztvevők megismerik  

- az intézményi férőhelykiváltást meghatározó legfontosabb dokumentumait és azok 

hatását, érvényességét saját intézményükre vonatkozóan 

- az intézményi férőhelykiváltást és támogatott lakhatást meghatározó legfontosabb 

jogszabályokat és annak megfelelően részt vesznek a saját intézményük kiváltási 

folyamatában. 

- a kiváltási folyamat támogató rendszerét, a szereplők helyét, feladatait a 

rendszerben és értik saját intézményük kiváltási folyamatának kapcsolódását a 

rendszerszintű támogatáshoz. 

 

A résztvevők értik  

- az intézményük kiváltási folyamatát, abban saját szerepüket, és feladataiknak 

megfelelően együttműködnek a sikeres kiváltás érdekében 

- a támogatott lakhatás alapelveit és relevánsan alkalmazzák a működésével 

kapcsolatos fogalmakat. Alapvető szolgáltatásszervezési ismeretekkel rendelkeznek 

és ismerik a szervezet átalakulási folyamat ívét 

 

A képzésben résztvevők ismerik a támogatott lakhatásban dolgozó munkatársak 

feladatait és szerepeit. 

 

 

A képzési program tananyagegységei 

 

A szociális intézmények férőhelykiváltása 

A kiváltási folyamat támogatórendszere 

A kiváltás folyamata az adott intézményben 

A támogatott lakhatás (TL) alapelvei, a működő TL. 

 

 

Képzési program típusa: 

csoportos képzés 

 

Képzési programban résztvevők létszáma: 

maximum 30 fő  

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: 

 

 

Számonkérések 

rendszeressége, módja 

Az órák alatti, a tanítási-tanulási folyamatba épített 

folyamatos ellenőrzés, visszacsatolás, szóban, strukturált 

gyakorlatok, feladatok feldolgozásával, ezek közös 

kiértékelésével. 

A képzést záró vizsga   A képzéshez nem tartozik vizsga 

A képzés eredményessége A képzés eredményességének feltétele a képzési óraszám 

meghatározott részén való aktív részvétel. 

Eredményes teljesítés esetén a képző intézmény 

tanúsítványt állít ki. 

Megszerezhető minősítések megfelelt/nem felelt meg 

Megszerezhető megfelelt: aktív részvétel 
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minősítésekhez tartozó 

követelményszintek 

nem felelt meg: a megengedett hiányzás mértékét 

túllépte 

Sikertelen teljesítés(ek) 

következménye(i) 

Ha a résztvevő a megengedett hiányzás mértékét 

meghaladta, részére nem állítható ki a részvételt tanúsító 

Tanúsítvány. 

 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

 

Részvétel követésének 

módja 

Az intézményben előírt minőségbiztosítás feltételeinek 

megfelelően  

- a képzésben résztvevő felnőttek jelenléti ívet írnak 

alá minden képzési napon,  

- a képzési időt, napokat a képzők a haladási 

naplóban dokumentálják 

Megengedett hiányzás A képzés összes óraszámának 10%-a, maximum 1 óra 

Egyéb feltétel(ek) érvényesen kitöltött jelentkezési lap, megkötött 

felnőttképzési szerződés 

 

 

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. 

 

 

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

