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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzés címe: Esetmegbeszélés támogatott lakhatás (TL) szolgáltatásban dolgozó 

szakemberek számára 

 

A továbbképzés engedély száma: S-05-060/2017 

 

A továbbképzés engedélyének érvényessége: 2021.március 31. 

 

Továbbképzés program típusa: szabadon választható szakmai személyiségfejlesztő 

foglalkozás 

 

Továbbképzési program célja: A TL szolgáltatás segítőinek esetvezetésével kapcsolatos 

kérdések, problémák csoportban történő, tematizált megbeszélése 

 

Továbbképzési program óraszáma: 25 

 

Továbbképzési program pontszáma: 30 

 

Továbbképzés teljesítésének feltételei: Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 

20 % - a. A számonkérés módja: Tekintettel arra, hogy a továbbképzés szakmai 

személyiségfejlesztő foglalkozás, külön számonkérés nincsen. A teljesítést a tréningen való 

jelenlét és a feladatokban való aktív részvétel jelenti. 

 

Minimum és maximum létszám: minimum 8 - maximum 12 

 

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  

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 
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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 továbbképzési program tartalmának részletes kifejtése: 

Az esetmegbeszélés a támogatott lakhatás szolgáltatás során felszínre jövő 

élethelyzetek, az esetvezetéssel kapcsolatos, tematizált kérdések, problémák 

csoportban történő megbeszélését szolgálja. Fontos szerepe van abban, hogy az 

együttélés új formájában felmerülő akadályok, az eltérő életmódból eredő 

konfliktusok kezelhetővé váljanak: a célcsoport tagjainak élettörténetéből fakadó 

személyes út milyen segítői feladatokat kíván meg, és milyen attitűddel lehet 

leginkább eredményes támogató magatartást tanúsítani.  

Az esetmegbeszélés feladata, hogy segítse a támogatott lakhatás szolgáltatás 

szakembereit a fogyatékos, pszichoszociális problémával élő és szenvedélybeteg 

emberek helyzetének, állapotának megértésében, valamint a lehetséges teendők 

meghatározásában. Egyrészt a résztvevők tapasztalatainak kölcsönös megosztására, 

másrészt a szakmai támogató rendszerükből adódó erőforrásokra épít. Lehetőséget 

nyújt a résztvevők számára, hogy nehézségeiket, sikereiket, dilemmáikat 

megjelenítsék egymással megosszák, ezáltal egymástól tanuljanak, és érzelmi terheik 

csökkenjenek  

 

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/

