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EREDMÉNYEK A SZOCIÁLIS KÉPZÉSEK TERÜLETÉN
14.444 fő vett részt eddig szociális továbbképzéseinken
A TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt keretében 2013 ősze óta szervezünk pontot érő
szociális továbbképzéseket a projekt kitűzött négy céljának megfelelően.
Ehhez 75 különféle képzési program került kidolgozására, melyek között nem csak pontot érő, de
engedélyeztetett és OKJ-s képzés/továbbképzés/szakképzés is elérhető. A szociális továbbképzéseken
eddig 14.444 fő vett részt, szeptember végéig pedig több, mint 1000 fő n szerzett OKJ-s szakképzettséget
a nevelőszülői képzés kötelezettségeinek teljesítésével. A résztvevők visszajelzései alapján használható
és praktikus információk hangzottak el a tanfolyamokon, ahol lehetőség nyílt egymással is megvitatni a
munka során felmerülő kérdéseket.
EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS EGYMÁSTÓL TANULÁS
Szakmaközi együttműködést támogató szociális továbbképzések indultak 2014 augusztusában
A projektnek köszönhetően 650 fő részére indítottuk el a szakmaközi együttműködés jegyében zajló, 40
pontot érő, gyakorlatias szakmai tanfolyamainkat országszerte. A képzések során a különböző
szakterületeken tevékenykedő szakemberek hatékony együttműködéséhez szükséges ismeretek átadása,
kompetenciáinak fejlesztése történik. A 16 különböző témájú tanfolyam innovatív eleme az interakció és
az egymástól tanulás módszere. Az oktatás során ugyanis nagy hangsúly helyeződik az új ismeretek
induktív didaktikai módszerrel való megszerzésére, valamint a gondozottakkal kapcsolatos esetek
feldolgozására, elemzésére saját és minta esetek alapján. A tanfolyam távoktatással és 2x20 óra
kontaktóra keretében valósult meg annak érdekében, hogy minél szélesebb körű ismeretet, pontos
információkat szerezhessenek a résztvevők a szakmaközi együttműködés lehetőségeiről.
ESETLEÍRÁSOK RENDSZERE
Több ezer esetleírás készül a képzéseken.
A projekt keretében indított szociális továbbképzések teljesítéséhez leadott írásbeli munkákat egy
elektronikus rendszerben gyűjti össze a Képzőintézmény.
Ezzel lehetőség nyílik olyan közös megoldásgyűjtemény létrehozására, amelyben a felvetődő szakmai
problémákra és megoldásukra több szemszögből elkészült esetek jelennek meg.
A tanfolyamon résztvevők ezzel hatékony megoldási javaslatokat olvashatnak a gyakorlati életből vett
példákra, hiszen a projekt végéig több, mint 10.000 esetet küldenek el a Képzőintézménynek.
Az adatbázis elérési lehetőségéről a későbbiekben küldünk értesítést.
MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁS MODERNIZÁCIÓJA
A projekt keretében megújul a működési nyilvántartás
A személyes gondoskodást végzők működési nyilvántartásának létrejötte óta eltelt mintegy 14 év
tapasztalatai azt mutatják, hogy mindennapos probléma az adatok és a változás-bejelentések határidőn
túl történő megküldése, esetleg teljes elmaradása. A több tízezer papír alapú dokumentum kezelése pedig
aránytalan adminisztratív terhet jelent a nyilvántartónak. Az ügyintézés hatékonyságát az NCSSZI egy
olyan elektronikus nyilvántartási rendszer létrehozásával kívánja segíteni, ahol az adatok rögzítését
közvetlenül a Munkáltató tenné meg.
A projekt keretében kifejlesztésre került Humán Monitoring Rendszer ezt a célt szolgálja. .A személyes
gondoskodást végzők adatainak kezelése mellett lehetőség lesz a rendszeren belül levelet küldeni,
kérdéseket feltenni, valamint a felhasználók számára fontos információkat közzétenni.
Az elektronikus rendszer bevezetését a működési nyilvántartás adatainak aktualizálása és a személyes
gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet
módosítása előzi meg. A működési nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése miatt az NCSSZI
munkatársai 2014. október-novemberében felveszik a kapcsolatot a munkáltatókkal.

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PROGRAM VÉRSZERINTI SZÜLŐKNEK
70 órás tanfolyam keretében kerül sor a vérszerinti szülők felkészítésére saját gyermekeik
visszafogadásához.
A vérszerinti szülők kompetenciafejlesztő programja azok számára nyújt lehetőséget, akiknél a szülői
felügyeleti jogot szüneteltetik, és vérszerinti gyermekük gyermekvédelmi szakellátásban vannak, de a
gyermek visszahelyezése várható a családi környezetbe. A képzés célja tehát, hogy a vérszerinti szülőket
felkészítse, alkalmasabbá tegye őket saját gyermekeik visszafogadására.
A tanfolyamon ezért sor kerül a család, mint rendszer áttekintésére, a nevelési stílus, a családi dinamika
sajátosságainak bemutatására. Emellett a nem megfelelő minta változásának elősegítéséhez a lelki
egészséget, a biztonságos felnövekedést segítő családi működésbeli meghatározókat összegzik a
résztvevők. A neveléshez továbbá a vérszerinti szülők megismerik a konfliktuskezelés, a
stresszhelyzetekkel való megküzdés eszköztárát csakúgy, mint a gyermekkel való játékos kapcsolatba
lépés, a megfelelő kommunikáció, az értő figyelem, a tanulás segítése, a munkamegosztás fontosságát
és gyakorlati lehetőségeit. Mindezen túl a tanfolyam során a hazagondozás folyamata is hangsúlyosan
jelenik meg. A vér szerinti családok életvezetési készségeihez kapcsolódóan pedig a résztvevők
módszereket tanulhatnak a pénz- és adósságkezelés kérdésében, és a munkavállalás eredményessé
tételére is.
KÉPZÉSEK INDULNAK GYERMEKVÉDELMI GYÁMOKNAK, NEVELŐSZÜLŐKNEK, HELYETTES
SZÜLŐKNEK
A projekt keretében ismét indulnak befogadó szülői képzések.
A korábban már hirdetett képzésekre gyermekvédelmi gyámoknak, hivatásos nevelőszülőknek és
helyettes szülőknek biztosítunk lehetőséget ismereteik bővítéséhez és készségeik fejlesztéséhez. Az
egymásra épülő képzések minősítésre kerültek a szociális továbbképzési rendszerben, ezért a
követelmények teljesítésével kreditpont szerezhető. A képzések adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
képzés megnevezése

óraszám

Helyettes szülők képzése I.

50

Helyettes szülők képzése II.
Helyettes szülők képzése III.
Helyettes szülők képzése IV.
Nevelőszülők felkészítése a különleges és
speciális ellátási szükségletű gyermekek
ellátására I.
Nevelőszülők felkészítése a különleges és
speciális ellátási szükségletű gyermekek
ellátására II.
Nevelőszülők felkészítése a különleges és
speciális ellátási szükségletű gyermekek
ellátására III.
Nevelőszülők felkészítése a különleges és
speciális ellátási szükségletű gyermekek
ellátására IV.
Gyermekvédelmi gyámok képzése I.
Gyermekvédelmi gyámok képzése II.
Gyermekvédelmi gyámok képzése III.
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A hivatásos nevelőszülői képzésre és a helyettes szülők képzésére már lehet jelentkezni a
http://tamop5410.hu/hir/88 valamint a http://tamop5410.hu/hir/89 linkeken elérhető pályázati felhívásunk
szerint.
Várjuk képzéseinken!

