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KÉPZÉSEK A TÁMOP-5.4.10 KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN
4953 szakember vett részt a projekt térítésmentes szakmai tanfolyamain
A

TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001

keretében

a

jelentkezők

2013-ban

208

kiemelt

igényeinek

tanfolyami

projekt

megfelelően

csoportot

indítottunk

országszerte 49 városban.
A képzésekkel kapcsolatban több száz érdeklődés
érkezett, – közel 500 beérkező email, több száz
telefonhívás – melyek leginkább a tanfolyamra való
jelentkezés

technikai

tennivalóiról,

a

csoportok

indulásával kapcsolatban kerültek megfogalmazásra a projekt munkatársai felé. Örömünkre
szolgál, hogy a 40 kreditpontot érő szakmai tanfolyamokon 2013-ban közel 5000 fő vett
részt.
A képzésekre még lehet pályázni, ugyanis 2013 októberétől pótjelentkezési felhívást tettünk
közzé honlapunkon http://tamop5410.hu/hir/41). A pótjelentkezés a fennmaradó képzési
helyek maximális feltöltöttségéig folyamatos. Jelentkezni a www.ncsszi-pr.hu/tamop5410
linken keresztül lehetséges.
További felvilágosítás a tamop5410@ncsszi.hu email címen kérhető.

FOLYAMATOSAN FRISSÜL AZ OKTATÓI NÉVJEGYZÉK
Közzétettük a kiemelt projekt keretében meghirdetett oktatói névjegyzéket.

Az oktatói névjegyzékre kerülés céljából 2013 júliusában meghirdetett pályázati felhívásra
beérkezett pályázatok feldolgozása megtörtént.
A nevelőszülői témájú képzők képzésén 167 fő, a szociális továbbképzések 7 ellátotti
területéhez

kapcsolódó

képzésen

ellátotti

létszámmal végeztek sikeresen az oktatók:


családvédelem, családgondozás: 157 fő
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területenként

az

alábbiakban

feltüntetett



gyermekjóléti alapellátás: 153 fő



gyermekvédelmi szakellátás: 127 fő



idősek szociális ellátása: 155 fő



pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása: 127 fő



fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja: 98 fő



hajléktalan ellátás: 45 fő.

A sikeresen végzett oktatók a kiemelt projekt szociális és gyermekvédelmi témájú
továbbképzésein, valamint az OKJ-s nevelőszülői képzéseken oktatóként segítik majd a
szakmai munkát. Az oktatói névjegyzéket folyamatosan bővítjük, a névjegyzékre kerülésről
bővebb információ a tamop540@ncsszi.hu címen kérhető. A névjegyzék elérhető az alábbi
linken: http://tamop5410.hu/hir/42

500 ÓRÁS NEVELŐSZÜLŐ OKJ KÉPZÉSEK
Országosan 47 helyszínen indult térítésmentes nevelőszülői OKJ-s képzés.

2013 nyarán eredményesen zárult a képzéseken később oktatói feladatokat ellátó
szakemberek felkészítése, mely lehetővé teszi, hogy az 500 órás képzés keretében a
nevelőszülők teljes körű felkészítést kapjanak a befogadott gyermekek családban történő
nevelése során felmerülő kihívásokhoz.
A 32 761 01 azonosítószámú OKJ képzés vizsgával zárul, amelynek sikeres teljesítése
esetén állam által elismert szakképzettséget szerezhetnek a résztvevők. A kiemelt projekt
keretében 2013 októberétől induló 73 tanfolyami csoportban jelenleg 1800 fő vesz részt.
Amennyiben

a

képzésekkel

kapcsolatban

neveloszulo@ncsszi.hu email címen.
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kérdése

merülne

fel,

kérjük,

jelezze

a

TANANYAG-FEJLESZTÉS AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLÁN
A TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 jelű projekt IV. alprojektje keretében dolgozza ki a váci
Apor Vilmos Katolikus Főiskola a nevelőszülők és az őket segítő szakemberek képzéséhez és
továbbképzéséhez kapcsolódó tananyagokat, amelyek nyomtatott formában, összesen 21
kötetben állnak majd rendelkezésére a képzéseken résztvevőknek és az őket képzőknek. A
kötetek a későbbiekben elektronikus tananyagtárházban is hozzáférhetők lesznek regisztrált
felhasználók számára. Az egyes kötetekről, a tananyagtárház használatáról hamarosan az
Apor Vilmos Katolikus Főiskola honlapján található részletesebb információ.
TÉRÍTÉSMENTES GYÁMI KÉPZÉSEK
A projekt keretében gyermekvédelmi gyám minősített alap- és továbbképzés
indul.
2014. január 1-jétől a gyermekvédelmi törvény módosításával bevezetésre került a
gyermekvédelmi gyámság jogintézménye. Az ehhez igazodó, új képzési programok,
tananyagok összeállításában didaktikusként az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatói,
továbbá a befogadó szülői ellátással kapcsolatos képzési programok területén járatos
szakértők vettek részt.
A

30

és

150

órás

gyámi

képzések

struktúráját

az

érdeklődők

körében

végzett

igényfelmérést követően alakítottuk ki. A képzési ütemterv irány és arányszámai az ágazati
szakminisztérium és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok előzetes adatszolgáltatása
alapján kerültek megállapításra.
A gyámi képzésekről bővebb információt a www.tamop5410.hu oldalon talál, valamint a
gyamkepzes@ncsszi.hu email címen kérhet.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI TERÜLET VEZETŐINEK,
VALAMINT

AZ

ÁGAZATI

IRÁNYÍTÁSBAN

DOLGOZÓ

SZEMÉLYEKNEK

SZÓLÓ

TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Januárban

nyitottuk

meg

a

jelentkezést

a

szociális

és

gyermekvédelmi

intézmények, valamint az ágazati irányításban dolgozó vezetők számára induló
továbbképzésre
A

TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001

azonosítószámú

„Szociális

képzések

rendszerének

modernizációja” című kiemelt projektben gyakorlatorientált vezetőképzést indítunk a
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások intézményeinek vezetői, vezető
beosztású

munkatársai

számára.

A

komplex

vezetői

ismereteket

magában

foglaló,

szakterületek közötti együttműködést segítő, interdiszciplináris továbbképzési program
időtartama

300

óra,

amit

250

fő részére

elsősorban

szakmai személyiségfejlesztő

foglalkozások, azaz tréningek formájában valósítunk meg. Összesen 15 csoportot indítunk:
Budapesten,

Nyíregyházán,

Debrecenben,

Miskolcon,

Zalaegerszegen,

Békéscsabán,

Székesfehérváron, Győrben, Szegeden, Pécsen.
A képzésre - előzetes regisztrációt követően - a szabad helyek maximális feltöltéséig még
lehetőség van jelentkezni a http://www.ncsszi-pr.hu/tamop5410 linkre kattintva.
A 2014. február 12-én induló képzés elvégzésével a résztvevő továbbképzési időszakára
vonatkozó pontszerzési kötelezettségének is maradéktalanul eleget tesz.
További információ kérhető: tamop5410@ncsszi.hu email címen.
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