Továbbképzési program tájékoztató adatlap
Továbbképzés címe:
A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőttkorú autista emberek ellátásának
támogatásában I. – alapozó felkészítés
A továbbképzés engedély száma:
T-05-021/2018
A továbbképzés engedélyének érvényessége:
2021.09.30.
Továbbképzés program típusa:
Szabadon választható szakmai tanfolyam
Továbbképzési program célja:
Felnőttkorú autista emberek ellátása, támogatása témájában szakmai alapozó felkészítés.
Továbbképzési program óraszáma:
30
Továbbképzés teljesítésének feltételei:
Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 % - a. 15 kérdésből álló tesztvizsga
legalább 61 %-os (27 pont) teljesítése.
Minimum és maximum létszám:
14-20
A továbbképzés célcsoportja:
Ellátási terület szerint:

1. Étkeztetés
2. Házi segítségnyújtás
3. Családsegítés
4. Idősek otthona
5. Pszichiátriai betegek otthona
6. Szenvedélybetegek otthona
7. Fogyatékos személyek otthona
8. Hajléktalanok otthona
9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
10. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
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
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21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
22. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye
23. Hajléktalanok átmeneti szállása
24. Pszichiátriai betegek lakóotthona
25. Fogyatékos személyek lakóotthona
26. Gyermekjóléti szolgálat
27. Bölcsődei ellátás
27. a) Bölcsőde
27. b) Mini bölcsőde
27. c) Munkahelyi bölcsőde
27. d) Családi bölcsőde
28.----------------------------------------------------29. Napközbeni gyermekfelügyelet
30. Helyettes szülő
31. Gyermekek átmeneti otthona
32. Családok átmeneti otthona
33. Nevelöszülői hálózat
34. Javítóintézet
35. Gyermekotthon
36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
37. Egyéb, éspedig:
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Munkahelyen betöltött funkció szerint
1. Szakgoldozó
2. Középvezető
3. Magasabb vezető
4. Tanácsadó
A továbbképzés egységei:
− Tudásfrissítés: korszerű ismeretek, kutatási irányok, ellátórendszer
− Autizmus spektrum zavarban érintett felnőttek jogait és támogatásait meghatározó
jogszabályi keretek, juttatások, szolgáltatások és intézményrendszer
− Az egyes szakterületekre vonatkozó ellátás elméleti alapjai
− Jó gyakorlatok
A továbbképzési program tartalma:
A résztvevők a képzés során frissítik, bővítik az autizmus spektrumzavarral kapcsolatos
tudásukat, az új információkat integrálják korábbi tapasztalataikba, különös tekintettel a
szociális ellátásban szükséges ismeretekre. A képzésen a résztvevők a tanácsadói feladathoz
szükséges jogszabályi ismereteket, szakmai, módszertani információkat kapnak. Ennek
birtokában olyan tudásfrissítéssel, alapinformációkkal rendelkeznek, megalapozzák
tanácsadói felkészülésüket, mellyel támogatni tudják az autizmussal élő felnőttek felnőttkorba
való átmenetének megsegítését, az autista felnőttet gondozó családokat, az ellátásban
résztvevő szakembereket és intézményeket. A jelen továbbképzés felkészítést nyújt,
bemenetet képez az ’A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőtt korú autista
emberek ellátásának támogatásában II. – kompetencia fejlesztő tréningbe, és az ’A
tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok felnőtt korú autista emberek ellátásának
támogatásában III. – szakterületi, tanácsadói továbbképzésbe.
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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) 450-3238
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.
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