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2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ
RÉSZVÉTELRE
A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében
az

idén

is

továbbképzési

indulnak

térítésmentes,

kötelezettség

a

teljesítését

elősegítő képzések.
Az uniós finanszírozásnak köszönhetően idén
közel

400

db

újabb

tanfolyami

csoportot

projekt

keretében

tervezünk

indítani.

A

pályázható

képzések

több

képzési

területen

kerülnek megvalósításra.
A személyes gondoskodást végző szakemberek számára lehetőség nyílt a kihelyezett
képzésekre vonatkozó korábban benyújtott pályázatok támogatására, amelynek keretében a
továbbképzés megvalósítására a pályázó által megjelölt intézményben kerül sor. A 40 órás
továbbképzéseken már csak pótjelentkezés keretében van lehetőség részt venni.
További képzéseket indítottunk el a szociális és gyermekvédelmi terület vezetői és az
ágazati irányításban dolgozók számára.
A nyáron induló szakmaközi együttműködést támogató minősített tanfolyamokba való
bekapcsolódásra a bölcsődei ellátásban dolgozó szakemberek számára is lehetőséget
biztosítunk.
Képzési palettánkat a 7 ellátotti területen tevékenykedő személyes gondoskodást végzők
számára minősített szakmai műhelyekkel bővítjük, amelyeknek részleteiről honlapunkon
tájékozódhatnak az érdeklődők 2014. II. negyedévében.
A 2014. évi továbbképzésekről további információ kérhető a tamop5410@ncsszi.hu email
címen.
300 ÓRÁS KÉPZÉSEN A VEZETŐK
250 fő számára nyílt lehetőség a novemberig tartó szociális vezetőképzési
programban történő részvételre
Országszerte 16 csoportban folyik a kiemelt projekt vezetőképző programja: Budapest,
Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Zalaegerszeg, Békéscsaba, Székesfehérvár, Győr, Szeged,
Pécs. A képzés keretében a szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetői, valamint az
ágazati irányításban dolgozók fejleszthetik kompetenciáikat.
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A továbbképzésen résztvevők az alábbi tématerületen bővíthetik szakmai tudásukat: vezetői
ismeretek,

szervezeti

kommunikáció,

kultúra

időgazdálkodás,

és

értékrend,

vezetői

csoportdinamikai

önismeret,

prezentációs

ismeretek,
készség

asszertív

fejlesztése,

problémamegoldás. A képzési keretében nemzetközi tanulmányúton vesznek részt a
hallgatók.

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS EGYMÁSTÓL TANULÁS
2014 II. félévében interprofesszionális, a szakmaközi együttműködés erősítésére
szolgáló pontszerző továbbképzések indulnak
Az interprofesszionalizmus alatt azt a folyamatot értjük, amelyben különféle szakemberek a
kliensek, illetve a helyi közösségek komplex szükségleteire közösen reflektálnak és
integrált, azaz közösen megalkotott és elemeiben egymással összekapcsolt és összehangolt
válaszokat adnak. Ez magában foglalja a szakemberek magas szintű együttműködését,
intenzív interakcióját, és tudásuk egymással történő megosztását.
Az interprofesszionális képzések célja, hogy a szociális ellátások és a gyermekvédelem
különböző területein dolgozó szakemberek, szakmaközi együttműködéshez szükséges
kompetenciáinak fejlesztését megvalósítsa. A képzések tréning jelleggel, az egymástól
tanulásra építenek. A résztvevők az egyes szakterületek specifikumaira fókuszáló gyakorlati
feladatok megoldása során, tapasztalataikat egymással megosztva, az egymástól tanulás
folyamatát megvalósítják.
A képzések időbeosztása: 10 óra távoktatás és 40 óra kontaktóra. A távoktatásban a
szakma specifikus felkészülés történik, míg a 40 kontaktórában tréning jellegű gyakorlati
foglalkozásokon egymással interakcióban a választott témákat dolgozzák fel a résztvevők,
ennek során megismerik egymás véleményét, módszereit és visszajelzéseket kapnak saját
tevékenységeikre, elképzeléseikre vonatkozóan.
A

képzést

sikeresen

elvégző

szakemberek,

az

együttműködésben

rejlő

előnyök

kihasználásával, klienseik ellátását hatékonyabban tudják végezni, javítva ezzel a szociális
és gyermekvédelmi ellátások színvonalát.

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postafiók: 1381 Budapest Pf. 1357
Telefon: +36 (1) 237-6700
E-mail: tamop5410@ncsszi.hu
Honlap: www.tamop5410.hu

MEGYEI INFORMÁCIÓS NAPOK
Márciustól országszerte tartunk pontszerző tájékoztató napokat
A szociális továbbképzések modernizációjára irányuló TÁMOP-5.4.10. kiemelt központi
program

szakmai

tanácskozások

keretében

kívánja

a

szociális

és

gyermekvédelmi

szakemberekkel megismertetni a program alapvető célkitűzéseit, tevékenységét.

Az

információs napokon az érdeklődők részletes tájékoztatást kaphatnak a program által kínált
képzési lehetőségekről, a jelentkezés feltételeiről.
A

márciusi

és

intézményvezetők

április

információs

körében

végzett

nap

sorozaton

felmérést,

a

a

szociális

szociális

és

gyermekvédelmi

ellátórendszer

szakmaközi

együttműködésének jelentőségét, az együttműködést célzó képzési programokat mutatjuk
be. Az 5 kreditpontot érő információs napokat az alábbi időpontokban és helyszíneken
tartjuk: 2014.03.24 Budapest, 2014.03.26 Nyíregyháza, 2014.03.28 Miskolc, 2014.03.31
Győr, 2014.04.01 Szeged, 2014.04.02 Székesfehérvár, 2014.04.03 Kaposvár.
További információ az információs napokra való jelentkezés feltételeiről az alábbi linkre
kattintva érhető el: http://tamop5410.hu/hir/61, valamint a tamop5410@ncsszi.hu email
címen kérhető.
BEFOGADÓ SZÜLŐI KÉPZÉSEK
Színes képzési kínálat a befogadó szülői ellátásban tevékenykedő szakemberek
számára
2014. tavaszán további képzéseket szervezünk a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók
részére.

A

projekt

több

mint

800

fő

számára

nyújt

lehetőséget

a

nevelőszülők

továbbképzéseibe, a befogadó szülőket segítő szakemberek képzésébe, továbbképzésébe, a
hivatásos nevelőszülők továbbképzésébe, valamint a helyettes szülők képzéseibe való
bekapcsolódásra. Kompetenciafejlesztő program indul az ellátórendszerrel kapcsolatba
kerülő szülők számára is.
A képzések tartalma és céljai:


Nevelőszülők továbbképzése című tanfolyam célja 12 óra időtartamban az
egymással való kapcsolattartás és a közös gondolkodás lehetőségének biztosítása,
illetve (a szakmai) közösséghez tartozás érzésének erősítése a résztvevőkben.
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Befogadó szülőket segítő szakemberek képzése - a nevelőszülőket és a
családokat segítő szakemberek (nevelőszülői tanácsadók) számára szóló 200 órás
képzés, melynek lényege a szakmai ismeretek elsajátítása mellett az együttműködés
erősítése.



Befogadó

szülőket

segítő

szakemberek

továbbképzése

című

30

órás

programunk a befogadó szülőt segítő szakember szakmai tudásának felfrissítése,
bővítése, a tanultak gyakorlása.


Hivatásos nevelőszülők felkészítése különleges és speciális nevelési igényű
gyermekek befogadására és magas szakmai színvonalú ellátására: a 200 órás
képzés azok számára ideális, akik már rendelkeznek a 300 órás nevelőszülő OKJ-s
végzettséggel. A képzés lehetőséget ad a különleges és speciális nevelési igényű
gyermekek családba való befogadásával kapcsolatos felkészülésre.



Helyettes szülő képzés - a 200 órás képzés célja, hogy a résztvevő ismerje meg a
befogadó szülői tevékenységen belül a helyettes szülő speciális feladatait. A képzést
vezető szakember felméri a résztvevő feladat iránti motiváltságát, készségeit,
adottságait, az alapvető ismeretek közvetítésével felkészíti a gyermek családba
fogadására.



Vérszerinti szülők felkészítő kompetencia-fejlesztő programjának célja, hogy a
vérszerinti szülőket felkészítse saját gyermekeik visszafogadására, alkalmassá tegye
őket a gyermekek további nevelésére. A 70 óra időtartamú felkészítés azon
jelentkezők számára ideális, akiknél a szülői felügyeleti jogot szüneteltetik, de ennek
feloldása és gyermekük hazahelyezése várható.

A

képzésekkel

kapcsolatban

bővebb

információt

talál

honlapunkon,

a

http://tamop5410.hu/befogado_szulo_kepzes linkre kattintva.
A jelentkezés feltételeiről a tamop5410@ncsszi.hu email címen kérhet bővebb tájékoztatást.
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