Továbbképzési program tájékoztató adatlap
Továbbképzés címe:
Fogyatékosságügyi tanácsadó - alapozó képzés
A továbbképzés engedély száma:
T-05-035/2017
A továbbképzés engedélyének érvényessége:
2020.12.31.
Továbbképzés program típusa:
Szakmai tanfolyam
Továbbképzési program célja:
A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör
báziskészségek elsajátításának biztosítása.

ellátásához

szükséges

alapismeretek,

Továbbképzési program óraszáma:
60 óra
Továbbképzési program pontszáma:
50 pont
Továbbképzés teljesítésének feltételei:
Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 % - a.
A számonkérés módja:
Több szintű számonkérés történik a szakmai tanfolyam alatt:
1) A tanfolyam során megszerzett ismeretek alapján kiscsoportos szakmai dokumentum
összeállítása és az utolsó alkalom előtt 1 héttel történő leadása.
Kiscsoportos feladatok, és értékelési szempontok:
A kiscsoportos zárófeladatok célja, hogy a továbbképzésen résztvevő szakemberek
egymással intenzív együttműködést alakítsanak ki, közösen alkalmazzák a feladat
elkészítésében az alapozó képzésen megszerzett tudást.
A különböző témájú – szabadon választható – kiscsoportos zárófeladatok célja, kerete, a
résztvevői létszám és az értékelési szempontsor a feladatok leírásában található.
A vizsgafeladatok leadási határideje: az utolsó továbbképzési alkalom előtt 1 héttel.
2) Az utolsó alkalommal a megszerzett ismeretről teszt kitöltése. A záróteszt 12
kérdésből áll, legalább 10 kérdést helyesen kell megválaszolni. A záróteszt és a
megoldókulcs 5. számú mellékletben csatolva.
A számonkérés értékelése a tematikában szereplő utolsó alkalommal történik.
Minimum és maximum létszám:
10 - 25 fő
A továbbképzés célcsoportja:
Ellátási terület szerint:
1. Étkeztetés
2. Házi segítségnyújtás
3. Családsegítés

x
x
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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
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. 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: CSGYJK, CSGYJSZ
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Munkahelyen betöltött funkció szerint
1. Szakdolgozó
2. Középvezető
3. Magasabb vezető
4. Tanácsadó
A továbbképzés egységei:
1. Bevezetés,
2. A fogyatékosság ügyi tanácsadó fogalma, helye a szociális rendszerben és a
feladatai,
3. Általános fogyatékosságügyi ismeretek
4. Fogyatékosságügyi önismeret
5. Sérülés-specifikus ismeretek
6. Az egyenlő esélyű hozzáférés szemlélete
7. Konzultáció
8. A CSGYJK esetmenedzsereinek, tanácsadóinak, szociális diagnózist felvevők
feladatai
9. Hálózati kommunikáció
10. Kommunikáció és PR
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11. Érdekvédelmi és érdekérvényesítési alapismeretek
12. Zárás (önismeret)
13. Zárás (záró dolgozatra kapott kérdések megválaszolása, értékelés)
A továbbképzési program tartalmának részletes kifejtése:
A Fogyatékosságügyi tanácsadók – alapozó képzés célja a címben szereplő
munkatevékenységre történő specifikus szakmai felkészítés a szükséges ismeretanyagok
átadásával és a készségek fejlesztésével.
A képzési cél elérése érdekében egy 60 órás (50 % elméleti és 50 % gyakorlati egység)
szakmai tanfolyam keretében szakspecifikus ismeretek átadása történik.
A szakmai tanfolyam keretében a résztvevők megismerik a fogyatékosságtudomány
modern modelljeit, sérülésspecifikus ismereteket, a szociális ellátórendszer és
segédeszköz kölcsönzési lehetőségeket, továbbá kommunikációs ismereteket. A szakmai
tanfolyamot elvégző – a területen dolgozó szakemberek – el tudják önmagukat és
feladataikat helyezni a már létező ellátórendszerben. Megismerkedhetnek a tanácsadás
szintjeivel, sérülés specifikus jellemzőkkel, lehetséges támogatási formákkal.
A továbbképzést követően a résztvevők képesek lesznek a fogyatékosságügyi tanácsadói
munkakörhöz tartozó feladatok ellátására. A már korábban megszerzett tudásukat újból
rendszerezik, kiegészítik újszerű elméletekkel. Az egyenlő esélyű hozzáférés elvének
alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatos tudásukat frissítik.
A résztvevőknek folyamatos konzultációs lehetőségük lesz a szakterületről érkező
szakemberekkel/trénerekkel.
A szakmai tanfolyam lebonyolítása során igyekszünk minél inkább figyelembe venni a
felnőttkori tanulási szokásokat és lehetőségeket.
A szakmai tanfolyam zárása: a megszerzett ismeretek alapján kiscsoportos szakmai
dokumentum összeállítása és az utolsó alkalom előtt 1 héttel történő leadása. Az utolsó
továbbképzési napon megszerzett ismeretről teszt kitöltése

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.
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