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Képzési program tájékoztató adatlap 

 

Képzési program címe: A házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek felkészítése a 

fogyatékos személyek akadálymentes szolgáltatáshoz való hozzájutásának biztosítására 

 

Képzési program engedély száma: E-000892/2014/D027 

 

Képzési program célja:  

A képzés célja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek felkészítése történjen 

meg a fogyatékos emberek ellátására, figyelembe véve az egyenlő esélyű hozzáférés 

szemléletét, különös tekintettel a sérülésspecifikus szükségletekre. 

 

Képzési program célcsoportja:  

Legalább középfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik a házi segítség-nyújtásban, 

fogyatékosok nappali intézményeiben, pszichiátriai betegek nappali intézményeiben, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményeikben, szenvedély-betegek rehabilitációs 

intézményeiben, fogyatékos személyek rehabilitációs intézményeiben, valamint a gondozási 

központokban dolgoznak. 

Képzési programba bekapcsolódási feltétel: 

 

Iskolai előképzettség középfokú végzettség 

Szakmai előképzettség nem szükséges 

Egészségügyi alkalmassági 

követelmények 

nincs 

Előírt gyakorlat nincs 

Egyéb feltétel(ek) nincs 

 

Képzési program óraszáma: 30 óra, ebből 12 elméleti óra, 18 gyakorlati óra 

 

Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

 

 az általános fogyatékosságügyi ismeretek, a sérülésspecifikus területek, az egyenlő 

esélyű hozzáférés szemlélet, az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító megoldási 

lehetőségek ismerete 

 a kliensek ellátási igényeinek elsajátítása, a gondozási szükségletek sérülésspecifikus 

szempontok szerint 

 a házi segítségnyújtásban a fogyatékos emberek sérülés specifikus ellátásának 

alkalmazása, a szociális segítést és a személyi gondozást egy-egy tevékenységébe 

ágyazottan 

 a fogyatékos személyekkel kapcsolatos szemléletek modelljeinek strukturáltabb 

ismerete 

 a fogyatékosságügyben alkalmazott fogalmak, megnevezések általános ismerete 

 előítéletek megjelenési formáinak ismerete, a „Semmit rólunk nélkülünk” elve, People 

first (mindenekelőtt ember) mozgalom hatásainak ismerete 

 a fogyatékos emberek sérülés specifikus ellátásával kapcsolatos ismeretek, 

  problémamegoldó gondolkodás, 

 speciális kommunikációs ismeretek alaposabb ismerete és alkalmazási szinten történő 

használata. 
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A képzési program tananyagegységei 

1. Bevezetés. A fogyatékosságügyi trendek az egyenlő esélyű hozzáférés tükrében 

tapasztalati szakértők bevonásával 

2. A házi segítségnyújtás területén felmerülő fogyatékosságügyi problémakörök 

feltárása. 

3. A házi segítségnyújtás gyakorlatára fókuszáló fogyatékosságügyi ismeretek. 

4. A képzés során kidolgozott problématérkép feldolgozása a megszerzett 

fogyatékosságügyi ismeretek tükrében. 

5. A képzés során elsajátított fogyatékosságügyi és egyenlő esélyű hozzáférést támogató 

ismeretek felmérése a házi segítségnyújtásban előforduló szituációs helyzetekben.  

 

Képzési program típusa: 

csoportos képzés 

 

Képzési programban résztvevők létszáma: 

maximum 25 fő 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása: 

 

Számonkérések formája A gyakorlati zárás kiscsoportos feldolgozás és prezentáció 

formájában valósul meg, melyet oktatói visszacsatolás kísér. 

Számonkérések 

rendszeressége 

A képzési program végén. 

Számonkérések tartalma 

A képzés zárásaként a képzésben résztvevők kiscsoportokban 

kidolgozzák szituációs feladat kapcsán, hogyan tennék egyenlő 

esélyűvé, ill. sérülésspecifikussá a házi segítségnyújtást. 

A résztvevők prezentáció formájában mutatják be kidolgozott 

fejlesztésüket, mely tartalmazza a házi segítségnyújtásban a 

fogyatékos emberek sérülés specifikus ellátását, a szociális segítést 

és a személyi gondozását célzó lépéseket. 

Megszerezhető minősítések 

megfelelt/nem felelt meg 

Megszerezhető 

minősítésekhez tartozó 

követelményszintek 

- megfelelt: Az egyenlő esélyű hozzáférés és a különböző 

sérülésspecifikus fogalmakat a saját szakterületének 

fogalomrendszerében megfelelően alkalmazza minimum 50%-ban 

- nem felelt meg: Az egyenlő esélyű hozzáférés és a 

különböző sérülésspecifikus fogalmakat a saját szakterületének 

fogalomrendszerében sikertelenül alkalmazza. 

Sikertelen teljesítés(ek) 

következménye(i) 

Ha a résztvevő a megengedett hiányzás mértékét meghaladta, 

részére nem állítható ki a részvételt igazoló Tanúsítvány. 

 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

 

Részvétel követésének 

módja 

A résztvevő a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl. 

Kitöltötte az elégedettség mérő kérdőívet, amennyiben ezek a 

feltételek teljesülnek, úgy a résztvevő számára kiadható a képzés 

elvégzéséről szóló tanúsítvány. 

Megengedett hiányzás Maximum az összóraszám 10%-a 

 

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: 



 

1138 Budapest, Váci út 191.• tel: (+36 1) 450 3230; (+36 1) 450 3240 • fax: (+36 1) 450 3235 
e-mail: titkarsag@fszk.hu • http: www.fszk.hu 
Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014 

 

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/

