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Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az Apor Vilmos
Katolikus Főiskola közreműködésével valósítja meg a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt
projektet, melynek célja a szociális és gyermekvédelmi szféra továbbképzési
rendszerének megújítása valamint a befogadószülők és a befogadó szülői ellátásban
dolgozó szakemberek számára az új jogszabályi környezethez illeszkedő tanfolyamok,
képzési programok kidolgozása, képzések lebonyolítása.
A projekt keretében 2013-ban a szociális és gyermekvédelmi szféra 7 ellátotti területén
dolgozó szakemberek számára fejlesztett, 49 különböző, innovatív továbbképzési program
tananyagát juttattuk el a tanfolyamokon oktató szakemberek és a résztvevő hallgatók
számára. A 40 kreditpontot érő továbbképzések 208 tanfolyami csoportban országszerte
indultak, amelyet 2370 fő már sikeresen el is végzett. A legnagyobb érdeklődés az
idősellátás területén dolgozók számára indított A kiégés (burn out) megelőzése
konfliktuskezelési technikák alkalmazásával című tanfolyam, valamint a Leggyakoribb
időskori kórképek elsődleges ellátása című képzésünk iránt volt. Nagy érdeklődésre tartott
számot továbbá Az esetmegbeszélés gyakorlata, technikái című képzés, melyre minden
ellátotti területről lehetett jelentkezni.
A nevelőszülők képzése is megkezdődött a 2013-as évben. A 2013. szeptember 1-től
hatályos 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet és a 2014. január 1-től módosuló
gyermekvédelmi törvény változásainak értelmében új OKJ-s képzési program kidolgozása
vált szükségessé a hivatásos nevelőszülői képzésben résztvevők számára. A kiemelt projekt
keretében 1800 fő számára biztosított az 500 órás OKJ-s tanfolyamokon való térítésmentes
részvétel, amelyek a nagy érdeklődés miatt maximális létszámmal indultak az ország több
pontján. Annak érdekében, hogy ne csak a nevelőszülők, hanem az őket segítő szakemberek
is naprakész ismeretekkel rendelkezzenek, a januárban induló gyermekvédelmi gyámok
számára kidolgozott 150 órás alapképzést és a 30 órás továbbképzést is meghirdettük,
melyekre 2013.december 12-ig vártuk a pályázatokat.
További információért kérjük, látogasson el a www.tamop5410.hu oldalra.

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

