Továbbképzési program tájékoztató adatlap
Továbbképzés címe:
FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANÁCSADÓ
Az Információs és Koordinációs Pontokban dolgozó fogyatékosságügyi tanácsadók
felkészítése a fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenységre
A továbbképzés engedély száma:
T-05-024/2018
A továbbképzés engedélyének érvényessége:
2021.09.30.
Továbbképzés program típusa:
Szabadon választható szakmai tanfolyam
Továbbképzési program célja:
Fogyatékosságügyi tanácsadó munkakörhöz szükséges alapismeretekre épülő szakspecifikus
tudástartalmak elsajátítása.
Továbbképzési program óraszáma:
50
Továbbképzés teljesítésének feltételei:
Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 % - a.
A tanfolyamon többszintű számonkérés történik (tanfolyam alatt és a tanfolyam végén).
1) A tanfolyam során megszerzett ismeretek alapján egyéni szakmai dokumentum
(esettanulmány) összeállítása és az utolsó alkalom előtt 1 héttel történő leadása
2) Az utolsó alkalommal a megszerzett ismeretről teszt kitöltése, mely 13 pontból áll
Minimum és maximum létszám:
15-25
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
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16. Szenvedélybetegek nappali intézménye
17. Pszichiátriai betegek nappali intézménye
18. Nappali melegedő
19. Időskorúak gondozóháza
20. Fogyatékosok gondozóháza
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: CSGYJK, CSGYJSZ
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Munkahelyen betöltött funkció szerint
1. Szakgoldozó
2. Középvezető
3. Magasabb vezető
4. Tanácsadó
A továbbképzés egységei:
− Bevezetés
− Az Információs és Koordinációs Pontok működésének tapasztalatai és működési
perspektívái
− Fogyatékosságügyi területek ellátórendszerének bemutatása
− IT felület használata és konzultáció
− Életminőség kérdőív
− Tanácsadás specifikumai az autizmus területén
− Intézményiférőhely kiváltás-TL protokoll, szolgáltatási gyűrű (CSGYJK kötelező
feladatai)
− Az FSZK társuló projektjei és az EFOP 1.1.5 nyertes pályázataival való együttműködés
− Saját élményű gyakorlatok a tanácsadás területén tapasztalati szakértők
együttműködésével
− Szociális diagnózis alkalmazása
− Komplex minősítés rendszere
− A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rendszere és lehetőségeik
− Az önsegítő csoportok lehetőségei
− A fogyatékosságügyi tanácsadás gyakorlata esetmegbeszélések alapján
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−

Szervezetfejlesztés az Információs és Koordinációs Pontokban
16.
Zárás (záró dolgozatra kapott kérdések megválaszolása, értékelés)

A továbbképzési program tartalma:
Az Információs és Koordinációs Pontokban dolgozó fogyatékosságügyi tanácsadók
felkészítése a fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenységre – ráépülő képzés célja a címben
szereplő munkakörre történő specifikus szakmai felkészítés a szükséges ismeretanyagok
átadásával és a készségek fejlesztésével. A ráépülő képzés az alapozó képzés során
megszerzett általános és specifikus fogyatékosságügyi ismeretek, a hálózati kommunikáció és
PR területeinek további elmélyítését teszi lehetővé, illetve a munkakörhöz tartozó további
ismeretek, készségek fejlesztését szolgálja.
A képzési cél elérése érdekében egy 50 órás (62 % elméleti és 38 % gyakorlati egység)
szakmai tanfolyam keretében szakspecifikus ismeretek átadása történik. A szakmai
tanfolyamon tapasztalati szakértő kollégák részvételével szerezhetnek saját élményű
tapasztalatot a résztvevők. A képzésben az elméleti és gyakorlati egységek közel azonos
aránya biztosítja a résztvevők a fogyatékosságügyi ismeretek megszerzését és azok gyakorlati
alkalmazásának képességét.
A szakmai tanfolyam keretében a résztvevők megismerik a tanácsadáshoz szükséges
specifikus ismereteket, mint például a komplex minősítési rendszert, a szociális diagnózist, a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását, továbbá elsajátítják a
munkájukhoz szükséges IT felület kezelését és tovább mélyítik a sérülésspecifikus
kommunikációs és problémamegoldó készségüket.
A képzést követően a résztvevők képesek lesznek a fogyatékosságügyi tanácsadói
munkakörhöz tartozó speciális feladatok ellátására.

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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