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Választható képzési felhívás 
 

Segítő munka gyermekkori bántalmazás és párkapcsolati erőszak 
áldozataival és túlélőivel – traumát elszenvedett emberek a 

hajléktalanellátásban 
 
A képzés engedélyszáma: T-05-004/2020 
A képzés pontértéke: 35 pont 
Előadó: Hoffmann Kriszta és Bércesi Ildikó 
A képzés díja: 30 000 Ft. 
 
A gyermekkori bántalmazás és a párkapcsolati erőszak áldozatainak körében végzett segítő 
munka támogatása. A tanfolyam ideje alatt fontos a biztonsági légkör kialakítása és megtartása 
a téma nehézségéből adódóan is. 
A párkapcsolati erőszak természetrajzáról szóló blokk mutatja be ennek a társadalmi és 
strukturális problémának a hátterét, okait, a családon belüli erőszak jellegzetességeit, az erőszak 
ciklusát. Az erőszakkal és az ember által elkövetett traumatizáló helyzetekkel foglalkozó blokk 
abban segíti a résztvevőket, hogy legyenek szavaik azokra a helyzetekre, történésekre, amiken 
az ügyfeleik keresztülmentek, ezzel is a lehető leghatékonyabb módon tudják segíteni a 
traumatizált ügyfeleiket. A lelki trauma és a poszt-traumás stressz-zavar (PTSD) jelenségének 
bemutatása, a terminológiai, szakmai alapozás lehetőséget biztosít a résztvevőknek, hogy 
fejlesszék a súlyos traumát átélt ügyfelekhez való viszonyukat. Ezen ügyfelek magatartása 
időnként megnehezíti a segítői kapcsolatot, ezért a segítőknek fontos tudatában lenniük annak, 
hogy mire vezethető vissza az ügyfelek jelenben tapasztalt viselkedése. A segítői szereppel 
foglalkozó rész és a traumatizált áldozat mérlegelési és döntési mechanizmusát bemutató rész 
szintén azt támogatja, hogy hatékonyabb legyen a segítők hozzáállása az ügyfeleikhez és 
fejlettebb az intervenciós eszköztáruk. A traumatizált ügyfelek támogatását szolgáló eszközök és 
nemzetközi jó gyakorlatok rész lehetőséget nyújt alaposabban megismerni már bevált 
módszereket, mind az áldozatok segítéséhez, mind a segítő saját érzéseinek kezeléséhez. 
 
Tervezett témák:   
 
 a párkapcsolati erőszak természetrajza,  
 a traumás kötődés állapotában lévő ügyfél helyzetének megismerése stb.) 
 az erőszak, mint trauma  
 a lelki trauma és a poszt-traumás stressz-zavar (PTSD) 
 A segítő szerepe 
 követendő viselkedésmódok és eljárások traumatizált ügyfelek esetén annak érdekében, 

hogy a segítő gyógyulásához hozzájáruljon. 
 Kommunikációs helyzetgyakorlatok 

 
Számonkérés módja: a képzés negyedik napján csoportos vizsgahelyzetben adnak számot a 
résztvevők a megszerzett tudásról. 
 
A képzés időpontjai:  
2022. Szeptember 5.       9.00-16.00 
2022. Szeptember 6.       9.00-16.00 
2022. Szeptember 22.     9.00-15.00 
2022. Szeptember 23.     9.00-15.00 
 
A hiányzás nem haladhatja meg a képzés óraszámának 15%-át (max. 5 óra).  
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Jelentkezési lap elérhető a következő linken: https://forms.gle/kSiaY42PeXCbPSgi6 
 
A jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15. 
 
A továbbképzésre maximum 18 fő jelentkezését tudjuk fogadni. 
 
 
További információk Andorkó Évától kérhetők az alábbi elérhetőségeken:  
email: andorko.eva@bmszki.hu   
Tel: 06-1-238-95-27 
 
 
 


