JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
intézmények számára
a szociális és gyermekvédelmi intézményekben jelentkező képzési igények
felméréséhez

I. Felhívás tárgya
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI) és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
(AVKF) együttműködésében megvalósuló TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú
Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt keretében felhívást
tesz közzé a szociális-, és gyermekvédelmi ellátás területén ellátási tevékenységet folytató
intézmények számára.
II. Felhívás előzményei, háttere
A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében a szociális és gyermekvédelmi területen
személyes gondoskodást végző személyek szakmaközi együttműködésének támogatására
irányuló képzési csomag kifejlesztése valósul meg. A képzési csomag 16 db egyenként 50
órás szociális minősített továbbképzést tartalmaz, melynek keretében 22 képzési csoport,
vagyis 550 fő képzési támogatásának biztosítására nyílik lehetőség. A szakemberek
képzéseken történő részvételének támogatására az NCSSZI külön pályázati felhívást
jelentet meg, amelynek alanyai a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben meghatározott
továbbképzési kötelezettséggel rendelkező személyek. A 22 db továbbképzés lebonyolítását
országos szinten kívánjuk megvalósítani. Regionális szinten maximum 3 képzési csoport
továbbképzése támogatható, kivéve a Közép-magyarországi Régiót, ahol 4 db képzési
csoport indítását tervezzük.
III. Felhívás célja
Jelen felhívás a szociális-, és gyermekvédelmi területen ellátási tevékenységet folytató
intézményekben dolgozók képzési igényeinek felmérésére irányul. A képzési igények
felmérése során az intézmények részéről jelentkező elvárások megoszlásának vizsgálatára
kerül sor a 22 db szakmai tanfolyam megvalósításának szervezési feladataival
összefüggésben.
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IV. Felhívás célcsoportja
Az intézményekben jelentkező képzési igények a továbbképzésre kötelezett személyes
gondoskodást végző munkavállalók száma alapján kerül felmérésre.
A felhívásra kizárólag olyan személyes gondoskodást nyújtó intézmény(ek) pályázhat(nak),
aki(k) a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 7. § -ban meghatározott témacsoportokhoz
kapcsolódó személyes gondoskodást végző természetes személy(eke)t1 foglalkoztat(nak) az
alábbi területek valamelyikén:
-
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családvédelem, családgondozás;
gyermekjóléti alapellátás;
gyermekvédelmi szakellátás;
idősek szociális ellátása;
pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása;
fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja;
hajléktalanellátás

V. Jelentkezési feltételek
A felhívásra jelentkező
megfelelni(ük).

intézmény(ek)nek

1. az intézmény(ek) legalább kettő
folytat(nak) ellátási tevékenységet,

az

szociális

alábbi
és/vagy

feltétel(ek)nek
gyermekvédelmi

szükséges
területen

2. az intézmény(ek) foglalkoztat(nak) legalább 25 fő olyan munkavállalót, aki az
aktuális továbbképzési időszakában, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez
még pontszerzési kötelezettséggel bír,
A felhívásra jelentkező intézmény(ek) értesítésére folyamatosan kerül sor. Az értékelés
eredményéről a jelentkezési adatlapon megjelölt kapcsolattartó személy számára
elektronikus levél formájában küldünk értesítést a megadott levélcímre.
Kizárólag a hiánytalanul, géppel, vagy nyomtatott betűk használatával kézzel kitöltött
adatlapok kerülnek kiértékelésre. Felhívjuk az intézmény(ek) figyelmét, hogy formai
hibásan benyújtott illetve a határidőn túl megküldött jelentkezési adatlapot nem áll
módunkban befogadni!
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Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendeletben vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendeletben meghatározott képesítési
előírásokhoz kötött tevékenységet (a továbbiakban együtt: képesítéshez kötött tevékenység) főállásban,
munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos nevelőszülői jogviszonyban vagy egyéni
vállalkozás keretében végez, és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.
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VI. Jelentkezések értékelésének módja
A megküldött jelentkezési adatlapok értékelése érkezési sorrendben a jelen felhívás V.
pontjában meghatározott feltételek alapján történik.
A jelentkezések értékelésénél előnyben részesül az az intézmény, aki rendelkezik, legalább
egy olyan továbbképzésre alkalmas helyszínnel, amely megfelel a 393/2013. (XI. 12.)
Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1. pontjában felsorolt, a helyiségekre vonatkozó
feltételeknek.
Amennyiben az intézmény, -együttműködésben benyújtott igény esetében: intézményekjelentkezése elfogadásra kerül az NCSSZI Együttműködési megállapodást köt az
intézmény(ek)el.
VII. Jelentkezési adatlap benyújtásának módja
Az intézmény(ek) kizárólag a jelentkezési felhívás 1. sz. mellékletében található
„Jelentkezési adatlap” kitöltésével és megküldésével jelezhetik képzési igényüket.
Felhívjuk az intézmény(ek) szíves figyelmét, hogy kizárólag géppel, vagy nyomtatott betűk
használatával kézzel kitöltött adatlapot áll módunkban elfogadni!
Az aláírt, lepecsételt „Jelentkezési adatlap” nyomtatványt elektronikusan valamint postai
úton is szükséges megküldeni a felhívást közzé tevő számára. Elektronikusan (PDF)
szkennelt formátumban az igenyfelmeres@ncsszi.hu email címre, postai úton az alábbi
címre:
Nemzeti Család-, és Szociálpolitikai Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
A borítékon kérjük, tüntesse fel az alábbi jeligét. „TÁMOP 5.4.10 -Jelentkezési felhívás”
Felhívjuk figyelmét, hogy a szkennelt formátumú adatlap bélyegző, aláírás és dátum nélkül
érvénytelennek minősül!
Kizárólag szkennelt (pdf, vagy valamilyen képfájlf formátum) „Jelentkezési adatlap”
befogadására van mód, Microsoft Office Word formátumban megküldött jelentkezési lap
elutasításra kerül!
Abban az esetben, ha több intézmény közös együttműködésének keretein belül kerül sor a
jelentkezésre, csak egy közösen kitöltött „Jelentkezési adatlap” kitöltése és benyújtása
szükséges!
VIII. Jelentkezési határidő
A „Jelentkezési adatlap” visszaküldésének határideje: 2014. május 31.
Felhívjuk az intézmény(ek) szíves figyelmét, hogy a visszaküldött nyomtatványok
értékelésénél az elektronikus levél érkezésének időpontja a meghatározó!
Az adatlap postai úton történő megküldésénél a postára adás dátuma számít. 2014. május
31. után feladott adatlapot nem áll módunkban befogadni!
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IX. Hiánypótlás
A felhívás keretében hiánypótlásra nincs lehetőség. A formai és/vagy tartalmi hibás
adatlapok automatikusan elutasításra kerülnek. A jelentkező intézmény(ek)nek ebben az
esetben a jelentkezési határidőn belül újabb jelentkezési adatlap benyújtására nyílik
lehetősége.
X. Együttműködési megállapodás
Az intézmény(ek) által benyújtott jelentkezés elfogadásának esetén az intézmény(ek)
vállalja/vállalják, hogy Együttműködési megállapodást köt(nek) a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézettel, amelyben rögzítésre kerül, hogy a projekt keretében a szociális és
gyermekvédelmi terület szakmaközi együttműködését támogató képzés az intézmény által
megjelölt helyszínen (település) és időpontban kerül megszervezésre. Az intézmény(ek)
ennek fejében vállalja/vállalják, hogy jelen felhívás keretében közölt képzési
igényét/igényüket
fenntartja/fenntartják,
a
későbbiekben
megvalósuló
képzésen
munkavállalóik számára a részvétel lehetőségét biztosítják.
A szakmai tanfolyamot megvalósító képző intézmény azon intézmények számára, akik
jelen felhívás VI. pontjában megjelölt jogszabályi hivatkozásnak megfelelő, a képzés
megvalósításához rendelkezésre bocsátott oktatótermet jelöltek meg, szerződéses keretek
között terembérleti díjat fizet.
XI. További információ
A jelentkezési felhívással kapcsolatos esetleges kérdéseket az alábbi elektronikus levélcímre
várjuk: tamop5410@ncsszi.hu
Budapest, 2014.május 22.
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