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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzés címe: 

A házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberek felkészítése a fogyatékos személyek 

akadálymentes szolgáltatáshoz való hozzájutásának biztosítására 

 

A továbbképzés engedély száma: 

T-05-023/2018 

 

A továbbképzés engedélyének érvényessége: 

2021.09.30. 

 

Továbbképzés program típusa: 

Szabadon választható szakmai tanfolyam 

 

Továbbképzési program célja: 

A házi segítségnyújtásban dolgozók felkészítése a fogyatékos emberek akadálymentes 

ellátására 

 

Továbbképzési program óraszáma: 

30 

 

Továbbképzés teljesítésének feltételei: 

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 % - a.  

A tanfolyam végén történő számonkérés során a megszerzett ismeretek alapján a résztvevők 

munkájához kapcsolódó problémahelyzet elemzése és a fogyatékos személyek számára az 

akadálymentes szolgáltatás kialakításának tervezése. A képzésben résztvevők dolgozzák ki a 

megadott kettő eset kapcsán, hogyan tennék egyenlő esélyűvé, ill. sérülésspecifikussá a házi 

segítségnyújtást  

 

Minimum és maximum létszám: 

15-25 

 

A továbbképzés célcsoportja: 

 

Ellátási terület szerint: 

 

1. Étkeztetés   

2. Házi segítségnyújtás  X 

3. Családsegítés   

4. Idősek otthona  

5. Pszichiátriai betegek otthona  

6. Szenvedélybetegek otthona  

7. Fogyatékos személyek otthona  

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  X 

15. Fogyatékosok nappali intézménye X 
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16. Szenvedélybetegek nappali intézménye X 

17. Pszichiátriai betegek nappali intézménye X 

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:  

 
Munkahelyen betöltött funkció szerint 

1. Szakgoldozó 

2. Középvezető 

3. Magasabb vezető 

4. Tanácsadó 

 

A továbbképzés egységei: 

− Bevezetés 

− Fogyatékosságügyi trendek és fogyatékosságtudományi alapelvek rendszere az 

egyenlő esélyű hozzáférés tükrében tapasztalati szakértők bevonásával 

− A házi segítségnyújtás területén felmerülő fogyatékosságügyi problémakörök feltárása 

− A házi segítségnyújtás gyakorlatára fókuszáló fogyatékosságügyi ismeretek 

− A képzés során kidolgozott problématérkép feldolgozása a megszerzett 

fogyatékosságügyi ismeretek tükrében 

− A képzés során elsajátított fogyatékosságügyi és egyenlő esélyű hozzáférést támogató 

kommunikációs ismeretek felmérése szituációs helyzetekben 

− Zárófeladat, leadandó ismeretek megbeszélése, elégedettségi kérdőív kitöltése 

 

A továbbképzési program tartalma: 

A képzés innovatív eleme a tapasztalati szakértők aktív tréneri megjelenése, amely a 

kommunikációs helyzetekben a szerepcsere által biztosít saját élményű tapasztalatokat a 

résztvevők számára, amely visszafordítható a szolgáltatásokban megjelenő szerepek 

pontosításába, valamint a partneri viszonyon alapuló kapcsolat kialakításába. A képzési 

tartalom kidolgozása megváltozott munkaképességű személyek együttműködésével történt, 
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továbbá aktív részvételük a képzésben biztosítja a résztvevők számára a tudástartalmak 

hitelességét. A tapasztalati szakértők a képzésben prezentációt tartanak, egyéni életüket 

bemutató, saját élményű játékot vezetnek, illetve a szabályismeret nehézségét feltáró 

kártyajátékot vezetnek végig a képzési alkalmukon. A további napokon a résztvevők képzett 

tréner segítségével szereznek a gyakorlatban hasznosítható fizikai és kommunikációs 

akadálymentesítést támogató ismereteket. A képzés gyakorlati vizsgával zárul, mely a 

résztvevők képzés során megszerezhető ismereteinek alkalmazási képességét tárja fel. 

 

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. 

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

