A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Képzési Felhívást
tesz közzé
„Autizmus-specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása”
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című képzésre.
Olyan szakemberek, segítők számára, akik már rendelkeznek alapismeretekkel és
gyakorlati tapasztalattal az autizmus spektrum zavarok területén autizmussal élő
személyek egészségközpontú ellátásának komplex megismerésében és gyakorlati
alkalmazásában.

Az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam
a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 azonosító számú „Nyolc Pont - Az autista
személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja, szakmai
tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt projekt
keretében szervezett képzés.

A képzés azonosító száma: 715052/2
A képzés engedély száma: T-05-051/2014
A megítélt továbbképzési pontérték: 30 pont
A képzési felhívás háttere:
A TÁMOP 5.4.11 – 12 /1 – 2012 – 0001 azonosítószámú projektben átfogó
szakemberképzési programok kerülnek kidolgozásra és megvalósításra, melynek
része a szociális ellátórendszerben dolgozó szakemberek munkájának segítését
célzó autizmus-specifikus elméleti és gyakorlati képzések.
A képzés célja:
A képzés célja az autizmussal élő személyek egészségközpontú ellátásának
komplex megismerése és gyakorlati alkalmazása.
Csoportlétszám (min.- max.): 10 – 18 fő
A képzés a minimális létszám elérése esetén indítható!
A képzés óraszáma: 30 óra
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A képzés célcsoportja:
Az akkreditációnak megfelelően:
Fogyatékosok
szociális
ellátása,
rehabilitációja
Pszichiátriai
és
szenvedélybetegek
szociális
ellátása
Gyermekjóléti
alapellátás
Gyermekvédelmi szakellátás - Egyéb: támogató szolgálat területeken dolgozó
szakemberek számára az alábbi ellátási formákban:
Fogyatékos személyek otthona, Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye Fogyatékosok nappali
intézménye, Gondozási központ Támogató szolgálat, Pszichiátriai betegek nappali
intézménye, Fogyatékosok gondozóháza, Pszichiátriai betegek lakóotthona,
Fogyatékos személyek lakóotthona, Családi napközi.

A jelentkezés feltételei:
Végzettség: középfokú / felsőfokú iskolai végzettség
Munkavégzés helye az alábbi ellátási területeken: Fogyatékos személyek
otthona, Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, Fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye Fogyatékosok nappali intézménye, Gondozási központ
Támogató szolgálat, Pszichiátriai betegek nappali intézménye, Fogyatékosok
gondozóháza, Pszichiátriai betegek lakóotthona, Fogyatékos személyek
lakóotthona, Családi napközi.
A képzésre jelentkezhetnek szakdolgozók, középvezetők, magasabb vezetők és
tanácsadó munkakörben dolgozó szakemberek egyaránt.
A képzésre elsősorban olyan szakemberek, segítők bekapcsolódása javasolt,
akik már rendelkeznek alapismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal az
autizmus spektrum zavarok területén.

A képzésben megszerezhető kompetenciák, tananyagtartalmak:
A képzés tematikái és módszerei a szakembereket abban segítik, hogy személyre
szabottan segítsék az autizmussal élő személyek önismeretének, önállóságának,
társas készségeinek és a környezetéről való tudásának fejlődését. A tananyag
mindezeket tíz témakörben foglalja össze, koncentrikusan felépített információk,
ismeretek rendszerében a teljes életút mentén.
A résztvevők prezentációval kísért interaktív előadásokat hallgatnak meg és
csoportos feladatokban vesznek részt. A tananyag alapjául szolgáló ÖTVEN
program
témaköreinek
autizmussal
élő
személyek
számára
történő
adaptálásának módszereit, megoldásait csoportos és kiscsoportos feladatokban
sajátítják el.
A módszer keretet nyújt a leghangsúlyosabb habilitációs, rehabilitációs tartalmak
átadásához, eleget téve az egyénre szabhatóság alapvető követelményének is
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nem csupán az autizmus, hanem más mentális és kommunikációs nehézségekkel
élő gyermekek, fiatalok és felnőttek segítésében.
Ez alapján a résztvevők részletesen megismerik a gyakorlat-centrikus
tananyagot az autizmussal élő gyermekek, serdülők célzott, sérülés-specifikus
fejlesztéséhez.
A program témakörei:
1. Én és a külsőm
2. Én és a személyiségem
3. Én és a testem
4. Én és az érzelmeim
5. Én és a viselkedésem
6. Én és a kapcsolataim
7. Én és a nemiségem
8. A biztonságom és egészségem megőrzése
9. Én és mások: különbözőségek, Én és mások: Autizmus
10.Én és az önállóságom
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A képzés ütemezése:
Képzési időpontok:
2015. július 6-7. (hétfő, kedd)
2015. július 17-18. (péntek-szombat)
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Az FSZK Nonprofit Kft. a képzés szervezésével kapcsolatosan a változtatás
jogát fenntartja!
A képzés részletes órarendje a honlapon megtalálható.
A képzés főbb módszerei:







Prezentációval kísért frontális előadás
Kiscsoportos gyakorlat
Interaktív kiscsoport munka
irányított csoportos beszélgetés
esettanulmány feldolgozása kiscsoportos munkában
kérdések és válaszok, kiscsoportos munka

A képzés helyszíne: 1071 Budapest, Damjanich u. 4., Pap Károly előadó
A képzés költsége: a képzés térítésmentes
Az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Uniós támogatásából megvalósuló a
TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 azonosító számú „Nyolc Pont - Az autista
személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja, szakmai
tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt projekt
keretén belül kerül megtartásra.
További költségtérítés biztosítása nem áll módunkban.
A képzészárás dokumentuma: Igazolás továbbképzésen való részvételről
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A továbbképzésen való Igazolás kiadásának feltétele, és a sikertelen
teljesítés/hiányzás következményei:
A továbbképzés teljes időtartama alatt aktív részvétel a kiscsoportos munkák
során.
A képzés 90%-án való részvétel, a megengedett maximális hiányzás 3 óra.
A képzés gyakorlati módszereit (esettanulmány feldolgozása és tervezés) közös
értékelés és oktatói visszacsatolás kíséri.
A záró ellenőrzés feleletválasztós teszt formájában valósul meg: 20 kérdés (15
helyes válasz esetén sikeres a képzés teljesítése), közös értékelés. A szakmai
tanfolyam sikeres zárásához szükséges a teszt 75%-os helyes kitöltése
A teszt értékelési szempontjai a következők:
- autizmus-specifikus egészségnevelés témái
- felmérés szempontjai
- autizmus-specifikus megközelítés elemei
- fő témák tartalmi ismerete
Megszerezhető minősítések:

Megfelelt / nem felelt meg

Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő
következmények:
A képzésen való jelenlétről úgynevezett Látogatási igazolás kerül kiadásra
(pontszám nem igényelhető), a résztvevő Igazolást a továbbképzésen való
részvételről nem kaphat.
A résztvevő jogai és kötelezettségei:
1.) Képző
intézmény
kötelezettséget
vállal
a
szerződés
a
képzés
lebonyolításáért, felelősséget a program minőségéért, teljesítéséért, a
képzésben közreműködők tevékenységéért.
2.) Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a
Képző intézményt a lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem
tanúsít olyan magatartást, amely a képzés más résztvevőit, oktatóit, illetve a
Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná.
3.) A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését
minden foglalkozási napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos
vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles
megfizetni.
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4.) A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos

feltételekkel történő ismételt megszervezése
5.) Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra
kerül.
A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a
megengedett mértéket túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem
él, vagy azt nem a megfelelő minőségben teljesíti.
Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a
visszaigénylésre való felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget
kell tennie a képzés időarányos részére eső költségek visszafizetésére
vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt határidőig nem
teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a
visszafizetendő összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére
a visszafizetés megvalósulásáig.
A jelentkezés menete/határideje:
1. A jelentkezéskor benyújtandó dokumentációk:
1.

Elektronikus jelentkezési lap – a honlapon kitöltendő, a visszaigazoló
e-mail nyomtatás után aláírva csatolandó a további jelentkezési
dokumentumokhoz.

2.

Szakmai önéletrajz (Letölthető EU-minta alapján), mely tartalmazza
jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben eltöltött évek számát,
és a kérjük, részletezze a már meglévő szakmai tapasztalatát az
autizmussal élő személyek ellátásában, támogatásában végzett
tevékenységek körében, illetve az itt eltöltött évek számát.

3.

A résztvevő
másolata(i)

4.

Működési nyilvántartási számot igazoló dokumentum másolata

előírt

végzettségeket

igazoló

dokumentum

(ok)

2. A jelentkezés beküldésének módja:
A jelentkezés az FSZK honlapján megtalálható elektronikus jelentkezési lap
kitöltésével lehetséges:
1.
2.
3.

Elektronikus jelentkezési lap – a honlapon kitöltendő, a visszaigazoló
e-mail nyomtatás után aláírva, postai úton beküldendő
Szakmai önéletrajz (Letölthető EU-minta alapján), melyet kérünk az
elektronikus jelentkezési laphoz csatolni és postán is megküldeni.
A résztvevő diploma másolata, melyet kérünk az elektronikus jelentkezési
laphoz csatolni és postán is megküldeni.

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: H-1071 Budapest, Damjanich u. 4.
Telefon: 06 1 450 3230 • Telefax: 06 1 450 3235
www.fszk.hu
Nyilvántartásba vételi szám:E-000892/2014

6

4.

Működési nyilvántartási számot igazoló dokumentum másolata, melyet
kérünk az elektronikus jelentkezési laphoz csatolni és postán is
megküldeni.

Figyelem! A jelentkezések formai, szakmai, illetve akkreditációs szempontból is
értékelésre kerülnek, ezért a postán feladott jelentkezési dokumentumoknak
2015. június 23. 16 óráig kell, hogy érkezzenek a FSZK Nonprofit Kft. levelezési
címére (FSZK Nonprofit Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 4.).

Kérjük, hogy tartsák be ezt a határidőt, mert az ezután
beérkezett dokumentumokat nem tudjuk az érvényes
jelentkezés részeként elfogadni.
Ennek megfelelően a jelentkezés nem jelent automatikus
felvételt.
Képzési időpontok:
2015. július 6-7. (hétfő, kedd)
2015. július 17-18. (péntek-szombat)
Elektronikus jelentkezésüket 2015. június 18- án éjfélig várjuk, az alábbi
linken:
http://fszk.hu/szervezeti-egysegek/oktatasi-es-szolgaltatasfejlesztesicsoport/dokumentacio/7150522-sz-jelentkezesi-lap/
Postai úton a jelentkezési dokumentumok beérkezésének határideje:
2015. június 23. (kedd) 16.00 óra.
A borítékra kérjük, írják rá a képzés azonosító számát: 715052/2
Az FSZK Nonprofit Kft. kizárólag a megadott határidőig beérkezett
jelentkezéseket tudja befogadni!
A jelentkezés elbírálásának szempontjai:
1. A képzési felhívásnak megfelelő végzettség.
2. A jelentkezés beérkezési sorrendje.
3. Előnyt élveznek olyan szakemberek, akik a TÁMOP-5.4.11-12/1-20120001 azonosító számú „Nyolc Pont - Az autista személyek
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ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja, szakmai
tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt
projekt által meghirdetett képzésekben még nem vettek részt. Minél
szélesebb körben szeretnénk átadni az autizmus-specifikus tudást, ezért
lehetőség szerint minél több szakemberhez kívánjuk eljuttatni az
ismereteket. Szíves megértést köszönjük!
4. Előnyt élveznek olyan szakemberek, akik minimum 1 éve dolgoznak
autizmussal élő személyek támogatásában.
Az elbírálás határideje: 2015. június 26.
A jelentkezők elektronikus levélben kapnak értesítést az elbírálás
eredményéről a jelzett napon 16.00-ig!
Elérhetőségek:
A képzéssel kapcsolatos kérdéseiket elsősorban e-mailben várjuk:
Békefi Éva (bekefi.eva@fszk.hu) képzési koordinátor
kapcsolatos kérdésekben áll rendelkezésre.

a képzés szervezésével

Békefi Éva
TEL: +36 1 450 3230, 105 mellék
MOBIL: +36 30 756 7181
Cím: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
( FSZK Nonprofit Kft.) ,1071 Budapest, Damjanich u. 4.
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