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A SZOCIÁLIS KÉPZÉSEK RENDSZERÉNEK MODERNIZÁCIÓJA ELNEVEZÉSŰ UNIÓS
TÁMOGATÁSÚ KIEMELT PROGRAM EREDMÉNYEI
2015 februárjában befejeződik a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet és az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola együttműködésével megvalósított Szociális képzések rendszerének modernizációja (TÁMOP5.4.10-12/1-2012-0001) kiemelt projekt. A program legfontosabb feladata a szociális, illetve a
gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek és vezetők igényeihez illeszkedő és modern szakmai
ismereteket adó, a szakemberek, és vezetők munkájának hatékonyságát, így az ellátás színvonalát emelő
továbbképzések kidolgozása és megvalósítása volt.
A program 24 hónapos időtartama alatt 75 különféle képzési program került kidolgozásra és
lebonyolításra. Országszerte 813 képzési csoportban 15 300 szociális és gyermekvédelmi szakember
vett részt a tanfolyamokon, több mint 19 000 igazolást állítottunk ki a képzések sikeres elvégzése után.
A szociális és gyermekvédelmi szakterületen tevékenykedők 49 féle 40 órás továbbképzés közül
választhattak érdeklődési körüknek és igényeiknek megfelelően.
Az ellátotti területek közötti együttműködés jelentőségét kiemelve további 16 interprofesszionális
tartalmú programmal bővült a projekt képzési palettája. Ezeknek az 50 órás továbbképzéseknek
innovatív eleme az egymástól tanulás lehetősége volt.
300 órás gyakorlatorientált képzésen vehettek részt a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozó
vezetők. A vezetőképzés a projektmenedzsment, a szervezeti kultúra és hatékonyság témaköréhez
tartozó ismeretek átadásán túl a résztvevők kommunikációs, problémamegoldó készségeinek fejlesztését
szolgálta. Ezen felül motivációval, hatékony időgazdálkodással és stresszmenedzsmenttel kapcsolatos
tudásanyagot közvetített a résztvevők felé.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a gyermekvédelmi területen tevékenykedők számára dolgozott ki
tananyagokat. Tanfolyami formában a gyermekvédelmi gyám alap- és továbbképzése, a befogadó
szülőket segítő szakemberek alap- és továbbképzése, a befogadó szülők továbbképzése és a vérszerinti
szülők kompetenciafejlesztő programja valósult meg. Emellett fontos feladatunk volt a nevelőszülők
OKJ-s képzésének fejlesztése is.
A projekt lehetőséget biztosított a személyes gondoskodást végzők működési nyilvántartásának webes
alapú fejlesztésére is, így elkészült a Humán Monitoring Rendszer. A munkavállalók nyilvántartó
rendszerbe való elektronikus úton történő bejelentése és az adatkezelés teljes körű
bevezetése a vonatkozó jogszabály módosítása után a projekt zárását
követően fog megtörténni.
A projekt megvalósítása során a fejlesztés első lépései minden
esetben a szakemberek igényeinek megismerésére volt.
A képzések kidolgozását három országos felmérés
előzte

meg

a

következő

témákban:

szakmai

továbbképzések, a szakemberek interprofesszionális tevékenységeinek fejlesztése, vezetőképzés. A
képzéseket a felmérések eredményeinek figyelembevételével dolgoztuk ki.
A projekt a szakmai tartalmak alapján 4 egységre tagolódva, vagyis 4 alprojektben valósította meg a
célkitűzéseket.
Az I. alprojekt keretében kidolgozott továbbképzések a személyes gondoskodást végző szakemberek
számára készültek. A családvédelem, családgondozás, gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi
szakellátás, idősek szociális ellátása, pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása, fogyatékosok
szociális ellátása, rehabilitációja, hajléktalan-ellátás területen 7-7 képzési program kifejlesztése történt
meg; így összesen 49 képzési program közül választhattak a résztvevő szakemberek. A képzési
programok 40 kreditpontot érő minősített szakmai tanfolyamok formájában országos szinten voltak
elérhetők. A képzések megvalósítása 575 csoportban történt az ország mindhét régiójában, 13 768 fő
szerzett igazolást a képzések sikeres elvégzéséről.
A II. alprojekt keretében 16 féle, a szakmaközi együttműködések erősítését célzó továbbképzést
valósítottunk meg 26 csoportban, összesen 638 fő eredményes részvételével.
A III. alprojektben a vezetőképzés zajlott. A 300 órás tanfolyamon az intézményvezetők mellett az
ágazatirányításban dolgozók is részt vehettek. 10 városban 16 csoportban 249 vezető végezte el
sikeresen a képzést.
A IV. alprojekt keretében zajlott az 500 órás OKJ-s nevelőszülő képzés, melynek eredményeként 1785en szereztek nevelőszülő szakképesítést. A gyermekvédelmi gyámok alapképzését összesen 1177-en
végezték el országszerte 17 csoportban, míg a gyermekvédelmi gyámok továbbképzése program 7
csoportban, 195 fő eredményes részvételével zajlott le.
Befogadó szülők továbbképzése 50 csoportban, összesen 1 111 személy sikeres részvételével valósult
meg. Befogadó szülőket segítő szakemberek képzését 97-en végezték el, míg a továbbképzést 221en. A vér szerinti szülők felkészítő kompetencia-fejlesztő 70 órás programja 22 fő eredményes
részvételével zajlott le budapesti helyszínen.
Örömünkre szolgál, hogy a kiemelt projekt kitűzött céljainak megvalósításával és tevékenységeivel
hozzájárult a továbbképzési rendszer modernizációjához, továbbá a szociális és gyermekvédelmi
ellátórendszer hatékonyságának növeléséhez.
A képzések tananyagai megtalálhatók az alábbi helyen: http://tamop5410.hu/adattar a befogadó szülői
képzések pedig itt: http://www.avkf.hu/kotetek.
További sikeres munkát kívánunk Önöknek!

