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A továbbképzési program címe: Támogatói attitűd kialakítását célzó szakmai 

kompetenciafejlesztés 

A továbbképzési program engedélyszáma. S--05-047/2016 

A továbbképzési program pontértéke: 25 pont 

Minősítés érvényessége: 2019. szeptember 30. 

Maximum csoportlétszám: 18 fő 

 

 

Kiknek ajánljuk a tréninget? 

 

 szakdolgozóknak, középvezetőknek, vezetőknek, tanácsadóknak 

 olyan szociális szakembereknek, akik szeretnék megismerni a támogatott lakhatás 

fogalmát és jogszabályi hátterét 

 olyan intézményben dolgozóknak, ahol a közeli jövőben tervezik a támogatott lakhatási 

formára való áttérést 

 akik nyitottak a saját élményű gyakorlatokra  

 olyan intézményi dolgozóknak, akik érdeklődnek a téma iránt 

 

A képzés célcsoportja ellátási formák szerint: 

Idősek otthona 

Pszichiátriai betegek otthona 

Szenvedélybetegek otthona 

Fogyatékos személyek otthona 

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye 

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 

Idősek klubja  

Gondozási központ  

Fogyatékosok nappali intézménye 

Szenvedélybetegek nappali intézménye 

Pszichiátriai betegek nappali intézménye 

 Időskorúak gondozóháza 

Fogyatékosok gondozóháza 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona 

Pszichiátriai betegek lakóotthona 

Fogyatékos személyek lakóotthona 

Gyermekotthon 



 

A képzés célja, megszerezhető kompetenciák: 

 

 a képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék a támogatott lakhatás fogalmát és jogszabályi 

hátterét 

 a gyakorlatban alkalmazni tudják a tréningen szerzett ismereteket 

 empátiás és kommunikációs készségeik fejlesztésével hatékonyan tudják támogatni 

klienseiket 

 fejlődjön a team munkához szükséges együttműködési készségük 

 

 

A továbbképzés főbb témakörei: 

 

 támogatott lakhatás fogalma, hazai és nemzetközi jogszabályi háttere 

 internetről letölthető kisfilm megtekintése, feldolgozása 

 együttműködést és empátiás készséget fejlesztő gyakorlatok 

 szakmai kompetencia önértékelése kérdőív segítségével 

 kommunikációs készségfejlesztés 

 

 

A képzés óraszáma: 25 óra 

A képzés teljes díja egy összegben: 40.000 Ft/fő 

A képzés ütemezése: 4 alkalom, alkalmanként 7 ill. 6 óra 

A képzés végén megszerezhető dokumentum megnevezése: igazolás.  

Az igazolás kiadásának feltétele: a résztvevő hiányzása az előírt mértéket nem haladhatja meg.  

 

 

 

Kapcsolatfelvétel és további információ: 

 

Olach Csilla 

képzés szervező 

 

E-mail: olach.csilla@efoesz.hu 

Tel: 06-1-411-1356, 06-1-411-1357 

Cím: 1093 Budapest, Lónyay utca 17.  

 

 

 

mailto:olach.csilla@efoesz.hu

