KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY Akkreditált képzései

Képzés címe
1. A Kezdeményező Újító Tanulás
gyakorlata, mint a vezetői
változásmenedzsment eszköze

Óraszám

Képzési díj

Akkreditációs
pont

40

50.000

30 pont

Engedélyszám
S-05-037/2015

Érv. idő

Minimum
létszám

2019. március 31.

14

A tanuló innovatív szervezet kialakítása, a változási kultúra, a specifikus vezetői szerepek és kommunikáció megismerése.
A képzést vezetői, középvezetői munkakörben dolgozó szakemberek részére ajánljuk.
2. A gondozástól a támogatásig

60

75.000

35 pont

S-05-038/2015

2019. március 31.

15

A résztvevők képessé váljanak a segített személyt önállóságuk megélésében és személyiségük kibontakoztatásában támogatni. A
képzés során meghatározzuk, hogy hol vannak a határok és kinek mi a kompetenciája. Ezt többféle szempontból is körüljárjuk, minden
esetben fókuszban tartva a segítő és segített személy interakcióját és a tiszta szerepfelosztásokat.
3. Szexualitással kapcsolatos
konfliktusok kezelése fogyatékos
30
35.000
30
S-05-036/2015
2019.március 31.
14
felnőttek intézményi ellátása
során
A tréning célja olyan ismeretek átadása az értelmileg sérült emberekkel foglalkozó szakemberek számára, amelyek az értelmi fogyatékos felnőttek
szexuális viselkedésével kapcsolatos kérdéseket, problémákat, döntési helyzeteket, a konfliktusok esetén a megfelelő bánásmód kialakítását elemzi
és tisztázza. A képzés során a hallgatók olyan készségekre tesznek szert, amelyek célja a kommunikáció megkönnyítése, a személyes és intézményi
hozzáállás tisztázása, a szexualitás megéléséhez szükséges keretek és feltételek kialakítása, konfliktuskezelés az önkielégítés, a gyermekvállalás,
illetve szexuális erőszak kapcsán.
4. Az autizmus spektrum zavarral élő
felnőttek – az autizmus
45
28.000
45
T-05-073/2015
2019. március 31.
20
szempontú, infó-kommunikációs
akadálymentesítés alapelvei
A képzési program célja, hogy az autizmussal élő személyek közvetlen és közvetett szociális ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon,
és készségeket fejlesszen az érintett felnőttek és családjaik segítése érdekében. A képzési program sikeres elvégzésével a hallgató különböző szintű
korszerű ismeretekre tesz szert, megismeri az autizmus spektrumzavar természetét, a terápiás alapelveket, a felnőttkori segítségnyújtás
lehetőségeit, az ellátórendszert és a jogszabályi kereteket. A megszerzett ismeretek birtokában képes a szociális szakterületén belül hatékonyabban
illeszteni szolgáltatásait az egyéni igényekhez, továbbá eredményesebben tud a többi szakemberrel és a családdal partnerségben együttműködni,
ezáltal elősegíti az autizmussal élő személyek társadalmi befogadását.
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Képzés címe

Óraszám

Képzési díj

Akkreditációs
pont

Engedélyszám

Érv. idő

Minimum
létszám

5. Az autizmus spektrum zavarral élő
gyermekek – az autizmus
45
28.000
45
T-05-072/2015
2019. március 31.
20
szempontú, infó-kommunikációs
akadálymentesítés alapelvei
A képzési program célja, hogy az autizmussal élő gyermekek közvetlen és közvetett szociális ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon,
és készségeket fejlesszen az érintett gyermekek és családjaik segítése érdekében. A képzési program sikeres elvégzésével a hallgató különböző
szintű korszerű ismeretekre tesz szert, megismeri az autizmus spektrumzavar természetét, a terápiás alapelveket, a gyermekkori segítségnyújtás
lehetőségeit, az ellátórendszert és a jogszabályi kereteket. A megszerzett ismeretek birtokában képes a szociális szakterületen belül hatékonyabban
illeszteni szolgáltatásait az autista gyermekek egyéni igényeihez, továbbá eredményesebben tud a többi szakemberrel és a családdal partnerségben
együttműködni, ezáltal elősegíti az autizmussal élő személyek társadalmi befogadását.
6. Új utak a fogyatékos emberek
60
45.000
50
T-05-074/2015
2019. március 31.
22
családjainak személyi segítésében
Ezt a továbbképzést olyan szociális szakembereknek hirdetjük, akik fogyatékos személyeket otthonukban is gondoznak, vagy gondozni kívánnak.
A résztvevők képesek lesznek a fogyatékos ember otthonában szakszerű szociális tevékenységet végezni, továbbá a családok életébe minél
kompetensebb módon bekapcsolódni.
A képzés középpontjában a fogyatékos személy és családja, illetve az ebből eredő etikai és kompetencia kérdések állnak.
A résztvevők a képzés során megismerik a fogyatékosság „új” definíciójából eredő attitűd-, és szemléletváltozást, alapos ismereteket szerezzenek
az ebből következő elméleti és gyakorlati kérdésekről.
7. A fogyatékos emberek társadalmi
befogadásának hatékonyabb
gyakorlata – a szociális
45
36.500
45
T-05-074/2015
2019. március 31.
22
ellátórendszer új feladatai és
lehetőségei
A résztvevők képet kapnak a fogyatékos emberek aktuális társadalmi helyzetéről, az ellátórendszer jelenlegi problémáiról.
Többek között elmélyülten foglalkozunk olyan témákkal, mint a fogyatékos emberek helye a mai magyar társadalomban; a teljes társadalmi tagság
eléréséhez szükséges szemléletbeli és környezeti változások folyamata.
A képzés során megismerik a legújabb ismereteket a fogyatékos személyekkel összefüggésben, amelyek érintik mindazt a tudást, amely a
szociális szakember továbbképzése, ismereteik megújítása érdekében elengedhetetlen
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Képzés címe

Óraszám

Képzési díj

Akkreditációs
pont

Engedélyszám

Érv. idő

Minimum
létszám

8. Kommunikációs hídépítés erősítése és
fejlesztése a szociális szakemberek és
45
32.000
45
T--05-069/2015
2019. március 31.
20
szolgáltatásokat igénybevevő
fogyatékos emberek között
A résztvevők újszerű érzékenyítő gyakorlatok elsajátításával mélyítik el tapasztalataikat, ismereteiket a fogyatékosságról, a fogyatékos emberekkel
kapcsolatos rehabilitációs szemlélet változásairól, a probléma társadalmi megközelítéséről. Ismereteket szereznek a jogi szabályozás alapvető
nemzetközi és hazai dokumentumairól, azok tartalmáról. Megismerik a főbb fogyatékossági típusok kommunikációbeli következményeit. A
résztvevők az elméleti és gyakorlati ismeretek által megismerik, hogyan érzékelhetik a fogyatékos személyek problémáit, hogyan tudnak
eredményesen segíteni a szociális munka eszköztárával.
9. Fogyatékos személyek szociális
33
23.000
30
T-05-068/2015
2019. március 31.
22
segítésének új útjai
A képzést minden olyan, különböző szakterületen, és különböző alap, vagy szakképesítéssel rendelkező szakember számára ajánljuk, akik munkájuk
során fogyatékos emberekkel kerülnek kapcsolatba.
A képzés célja széles körű, gyakorlatorientált, korszerű ismeretek átadása a fogyatékos személyekkel összefüggésben. A képzésen a résztvevők
szakmai ismereteinek bővítése, kompetenciájának fejlesztése és attitűdformálása kerül előtérbe.
10. Könnyen érthető kommunikációt
(KÉK) használó szociális segítők
30
27.000
30
T-05-070/2015
2019. március 31.
16
intenzív képzési programja
A Könnyen Érthető Kommunikáció technikájának elsajátítása igen széles körben hasznosítható. A módszer segítségével az értelmileg sérült, az olvasási
nehézségekkel küzdő, valamint a nyelvi zavarokkal küzdő emberek számára is könnyebben adhatók át a szükséges információk, így jobb minőségűek
lehetnek a szociális szolgáltatások.
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Képzés címe

Óraszám

Képzési díj

Akkreditációs
pont

Engedélyszám

Érv. idő

Minimum
létszám

11. „Enyém a testem” – Tanfolyam az
értelmi sérült felnőttek részére készült
szexuális önvédelmi program
oktatóinak képzésére

35

50.000

40

T-05-095/2016

2019. december 31.

14

A program során olyan tréningvezetőket képzünk, akik a fogyatékos emberek számára kidolgozott önvédelmi programra készítik fel az értelmi sérült
embereket. A vezetők az értelmi sérült embereket képesek lesznek megtanítani arra, hogyan ismerjék fel, ill. hárítsák el a nem kívánt közeledéseket,
és hogyan védjék meg magukat a szexuális visszaélésekkel szemben. A leendő csoportvezetők megismerik a program által használt eszközöket és
módszereket (filmet, képanyagot, munkafüzetet, gyakorlatokat) és az egész folyamat filozófiáját. A tanfolyamra elsősorban felsőfokú végzettségű
szakemberek jelentkezését várjuk olyan munkahelyekről, ahol van kidolgozott protokoll szexuális visszaélések esetére. A részvétel feltétele a „A
szexualitással kapcsolatos konfliktusok kezelése” c. képzésünk elvégzése.
12. Tematikus esetmegbeszélő csoport
szakemberek számára

30

35.000

25

S-05-086/2016

2019. december 31.

10

A tematikus esetmegbeszélés feladata, hogy segítse a szakembereket a kliensek helyzetének, állapotának megítélésében, valamint a lehetséges
teendők meghatározásában. Az esetmegbeszélő csoport egyrészt a résztvevők tapasztalatainak kölcsönös megosztására, másrészt a szakmai támogató
rendszerükből adódó erőforrásokra épít. A csoport a kialakított tematika mentén a csoporttagok aktív közreműködésével tárja fel a hozott esetekkel
kapcsolatos esetvezetési, kommunikációs és együttműködési problémákat. Több szempontú megközelítés segít abban, hogy az esethozó ugyanazt a
problémát más-más szemszögből megközelítve lássa át, a probléma megoldásához új ötleteket kaphasson, hasznos technikákkal, ismeretekkel és jó
gyakorlatokkal találkozhasson.
13. Támogatott döntéshozatal

30

40.000

30

T-05-093/2016

2019. december 31.

15

A tanfolyam célja, hogy felkészítse a résztvevőket (fogyatékos, mentálisan sérült emberekkel foglalkozó hivatásos szakembereket) a támogatott
döntéshozatal elvének és módszereinek alkalmazására a cselekvőképesség szabályaival összefüggésben.
A fogyatékos emberek jogi státuszkérdései a támogatott döntéshozatal elvének érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, így nagyon fontos, hogy a
cselekvőképesség jogi kategóriáival a képzésben résztvevők megismerkedjenek. A támogatott döntéshozatal elve azt jelenti az értelmileg akadályozott
személy számára, hogy fontos döntési helyzetekben, - melyek érintik az életminőségét, igénylik a személyes részvételét - segítsék őt.
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Képzés címe
14. Súlyosan-halmozottan fogyatékos
emberek életének kísérése

Óraszám

Képzési díj

Akkreditációs
pont

Engedélyszám

Érv. idő

Minimum
létszám

60

49.000

50

T-05-096/2016

2019. december 31.

24

A képzés célja a súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek ellátásában egy új szemléletmód és modern ismeretek közvetítése, mely a megváltozott
élethelyzetet és ennek nevelési szempontjait helyezi előtérbe. Megpróbálja a súlyosan-halmozottan fogyatékos ember életét annak teljességében
megragadni, a gondozást, nevelést, fejlesztést és támogatást komplex egységként kezelni. Az új szemlélet szerint a megsegítés legfőbb célkitűzése:
"élni tanulni", ez magába foglalja a személyiségfejlődés legalapvetőbb szükségleteinek kielégítését az emberi méltóság messzemenő
figyelembevételével, valamint a fejlődés minden területének egyenrangú kezelését, különös tekintettel arra, hogy a mindennapokban sok időt igénylő
és rendszeresen ismétlődő ápolás-gondozás során milyen fejlesztési célokat tűzhetünk ki a további károsodások megelőzése és a fejlődés illetve a
lehető legnagyobb önállóság elérése érdekében.
15. A fejlődésmenetükben súlyosan
akadályozott (FSA) személyek
kommunikációs segítése a szociális
ellátások rendszerében

60

40.000

50

T-05-094/2016

2019. december 31.

18

A képzés ajánlott azoknak a szociális szakembereknek, akik fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott (továbbiakban FSA) személyekkel foglalkoznak,
akik szeretnék ismereteiket frissíteni és konzekvensen alkalmazni az FSA személyekkel való kommunikációs lehetőségeket. A képzés jól hasznosítható
FSA személyek ellátásának különböző színterein: korai gondozás és fejlesztés; fejlesztő iskolai oktatás; valamint különösen felnőtt korúak szociális
ellátásában.
16. A változó jogszabályi környezet
kihívásai a fogyatékos személyeket
ellátó intézmények számára

30

32.000

30

T-05-076/2014

2018. március.
31

15

A képzés célja a résztvevők felkészítése a szociális szférát szabályozó jogszabályi feltételrendszer változásának követésére, különös tekintettel azokra
a kihívásokra, amelyet az EU-s elvárások jelentenek a területen működő szervezetek, szakemberek számára.
17. Európai Gondozási Tanúsítvány
30
33.000
30
T-05-075/2014
2018. március.
12
megszerzésére felkészítő
31
továbbképzés
Az európai szociális szakmai sztenderdekhez illeszkedő elméleti, gyakorlati tudás átadása a BESCLO tudáskimenet kompetencia elvárásaira építve. A
program a Közös tudásalap létrehozása a szociális gondozás területén az Európai Gondozási Tanúsítvány segítségével elnevezésű nemzetközi projekt
keretében kidolgozott, a szociális ellátási ágazatban Európa szerte elfogadottnak, illetve elvárhatónak tartott szakmai elvárásokra épít. Ezek olyan
tudások, amelyek egy része a különböző szintű hazai szociális alapképzéseknek is részét képezik.
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Képzés címe
18. Hatékony eszközök mindennapi
szakmai konfliktusaink megoldásához

Óraszám

Képzési díj

Akkreditációs
pont

Engedélyszám

Érv. idő

Minimum
létszám

45

60.000

35

S-05-052/2013

2017. március 31.

16

A résztvevők megismernek és begyakorolnak néhány mediációs eszközt szakmai konfliktusaik megoldására. A tréninget végigkíséri, és egyben jól
kiegészíti a szupervíziós folyamat, melynek során a résztvevőknek lehetősége nyílik a konfliktushelyzeteikben átélt élményeikre személyes szinten
rálátni, a konfliktusokban elfoglalt szerepüket egy külső aspektusból megtapasztalni és megismerni. A képzés során fejlődik szakmai személyiségük,
melynek eredményeképpen szakmai munkájuk minősége emelkedik.
19. A képességfejlesztés interaktív
módszerei a szociális szolgáltatásokban

35

52.000

35

T-05-324/2013

2017. március 31

22

A továbbképzés célja, egy online, interaktív fejlesztő eszköz, a Revitalys használatának megismertetése, amely eszköz a szociális intézmények
munkájának minőségfejlesztését szolgálja. A továbbképzés során a résztvevők megismerkednek magával az online eszközzel, amelynek elméleti alapjait
rövid prezentációk keretében mutatjuk be, majd az eszköz feladatait közösen ki is próbálják.
A képzésre olyan diplomás szakembereket várunk, akik saját intézményükben a szakmai munka fejlesztését irányítják, segítik és elkötelezettek
annak fejlesztésében is.
20. Szakmai műhely „ A komplex
szükségletfelmérés módszere és
gyakorlata” továbbképzést végzett
szakemberek számára

6x6 óra

28.000

10

M-05-004/2016

2017. június 30.

A műhelyek célja, a komplex szükségletmérés módszertanának és gyakorlatának célcsoportspecifikus elmélyítése. A műhelyre azokat a komplex
szükségletfelmérő mentorokat várjuk, akik korábban elvégezték nálunk a felmérő képzést.
21. A szociális szakembernek a súlyosan,
halmozottan sérült személyekkel való
60
44.000
50
T-05-013/2016
2019. június 30.
22
kommunikációjának fejlesztése
A továbbképzés célja, hogy a résztvevő képes legyen felismerni a kommunikációs képességeiben akadályozott SHS személy kommunikációs
szükségleteit, a SHS személy életkörülményeiből és személyiségéből adódó kívánatos megoldási módokat. Érzékenyen reagáljon a
kapcsolatteremtési kísérletekre, s érzékenyen meg tudja különböztetni azokat a helyzeteket, amelyekben a háttérben kell maradnia. Világosan kell
érzékelnie a tolmácsszerepből adódó határokat. Empatikusan tudjon ráérezni a halmozottan sérült, kommunikációs képességeiben súlyosan
akadályozott kliens igényeire, érdekeire és tudjon azokhoz rugalmasan alkalmazkodni.

IRODA: H-1093 BUDAPEST, LÓNYAY U. 19., POSTACÍM: H-1461 BUDAPEST, PF: 234.
TEL.: +36 1 215 5213, FAX: +36 1 217 8115, E-MAIL: KEZENFOGVA@KEZENFOGVA.HU, WWW.KEZENFOGVA.HU
FELNÔTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM: E-001202/2015
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Engedélyszám

Érv. idő

Minimum
létszám

22. A szociális szakemberek és a
szerzetten siketvak személyek
60
50.000
50
T-05-073/2016
2019. szeptember 30.
20
kommunikációjának továbbfejlesztése
A hallgatók megismerik a szerzetten siketvak emberek megváltozott élethelyzetének, valamint annak elfogadásának különböző lépcsőfokait,
szakaszait. A sikeres segítségnyújtás alapja, hogy a kommunikációs segítőnek korszerű elméleti ismeretei legyenek a szerzett siketvakság
leggyakoribb okairól s azok következményeiről, az ismeretszerzésük megváltozott módjáról, valamint gyakorlati ismereteket szereznek a személyi
segítés hatékony módjairól. A képzés során a résztvevők megismerik azokat a segédeszközöket és használatuk módját, amelyet a szerzetten
siketvak személyek kommunikációjuk során alkalmazhatnak.
23. A szociális segítők veleszületetten
siketvak személyekkel való
60
50.000
50
T-05-075/2016
2019. szeptember 30.
20
kommunikációjának segítése
A képzés célja, hogy minden hallgató képes legyen empatikusan megközelíteni a siketvakok problémáit, képes legyen a kommunikációs helyzetek
során szakember irányítása mellett önálló kommunikációs feladatokat ellátni, ismerje fel saját kompetenciahatárait, probléma esetén tudjon a
megfelelő szakembertől segítséget kérni.
24. Esélyjogegyenlőség a gyakorlatban a
38
30.000
35
T-05-074/2016
2019. szeptember 30.
22
szociális ellátások területén
A képzés célja, hogy bemutassa a modern európai állam és polgárai viszonyát, illetve a fogyatékos személyek társadalmi esélyegyenlőségét a
szociális szolgáltatások területén. A szociális szakemberek igényeire reagálva ismereteik bővítését kívánja elősegíteni, az esélyegyenlőség hazai és
uniós szabályozási rendszerének megismertetésével, a fogyatékos személyekkel kapcsolatos jogi alkalmazásokkal, érdekvédelmükhöz kapcsolódó
elméleti tudás átadásával.
25. Az esélyegyenlőség a védett, féligvédett és szociális
30
30.000
30
T-05-076/2016
2019. szeptember 30.
22
foglalkoztatáspolitikában
A továbbképzés célja, hogy a résztvevő megismerje a fogyatékos személyek jogvédelmét elősegítő eszközöket, az esélyegyenlőség alkalmazását a
védett, félig-védett és szociális foglalkoztatás terén A képzés tartalma: az esélyegyenlőség fogalma, értelmezései a joggyakorlatban, joggyakorlat és
esélyegyenlőség - jogesetek a hazai, a nemzetközi és a közösségi jogi joggyakorlatból.
26. Szakmai Műhely a fogyatékos
gyermeket otthonukban nevelő
családok számára támogatást nyújtó,
6 alkalom
30.000
30
M -05-015/2016
2017. szeptember 30.
felügyeletet ellátó szakemberek
számára
A műhely célja friss szakmai ismeretek átadása a fogyatékos gyermekek otthoni felügyeletét ellátó szakemberek számára.
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Engedélyszám

Érv. idő

27. Képzők képzése – Oktatók felkészítése
a Komplex támogatási szükségletmérő
eszköz, a szükségletmérés elméletének
30
50.000
30
T-05-012/2016
2019. június 30.
és gyakorlatának megismertetése
továbbképzéshez kapcsolódóan
A komplex támogatási szükségletmérés oktatásához szükséges ismeretek, kompetenciák megszerzése, képzők felkészítése.
28. Kapcsolati és szakmai fejlődést
támogató mentori munkára felkészítő
képzés az európai közös alapértékek
alapján

30

60.000

35

T-05-011/2016

2019. június 30.

Minimum
létszám

12

22

Felkészítés a szociális ágazat dolgozóinak támogatására, mentorálására, közös európai szakmai sztenderdek alapján.
29.Nem adom fel! – Saját élményen
alapuló érzékenyítő tréning
fogyatékosságban érintett
tapasztalati szakértők vezetésével
30.Munkahelyi belső mentorok
képzése, fogyatékosságban
érintett tapasztalati szakértők
részvételével

10

csoportok
részére
megbeszélés
alapján

E001202/2015/D00
1

visszavonásig

10

10

csoportok
részére
megbeszélés
alapján

E001202/2015/D00
2

visszavonásig

10
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