A VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET KIHÍVÁSAI A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEKET ELLÁTÓ
INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA
(T-05-076/2014)
Továbbképzési pontérték:

30 pont
30 óra

Időtartam:
Részvételi díj:

32 000.-Ft

A KÉPZÉS CÉLJA:
A képzés célja a résztvevők felkészítése a szociális szférát szabályozó jogszabályi feltételrendszer
változásának követésére, különös tekintettel azokra a kihívásokra, amelyet az EU-s elvárások
jelentenek a területen működő szervezetek, szakemberek számára.
A Kézenfogva Alapítványhoz évente több százra tehető azoknak a megkereséseknek a száma,
amely a jogi kérdéseket érinti, az ebben való segítségnyújtás iránt támaszt igényt.
Úgy

véljük,

hogy

segítő

munkánk

akkor

működik

eredményesen,

ha

abban

tudjuk

a

szervezeteket segíteni, hogy a változások nyomon követésében, az eligazodásban fontos
képességüket fejlesztve, hozzájárulunk önjáróságukhoz.
KIKNEK AJÁNLJUK:
A képzést azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik a fogyatékos emberek, pszichiátriai betegek,
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás emberek szociális ellátása, területén
dolgoznak, és szükségesnek érzik, illetve munkájukhoz szükséges, hogy naprakészek legyenek a
jogszabályok ismeretében.
A KÉPZÉS EGYSÉGEI:
A fogyatékos személyeknek szociális szolgáltatást nyújtó fenntartók finanszírozásának alapfeltételei
a változó jogszabályi követelményeknek megfelelően
A szociális szolgáltatások rendszerének átalakítása
Finanszírozás fenntartótípus szerint
Finanszírozás egyes szolgáltatástípusok szerint
A normatív finanszírozás alapvető feltételei a mindenkori Költségvetési Törvénynek megfelelően
A térítési díj megállapításának jogszabályi követelményei
Intézményi szolgáltatások szervezeti integrációja
A szociális szolgáltatók helye és szerepe a szociális piacgazdaságban
EU joganyag alkalmazása a szociális szolgáltatások terén
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SZÁMONKÉRÉS MÓDJA:
A tananyagra épített tételsor alapján elméleti vizsga. A tételsorban A és B kérdéscsoportokra osztva
szerepelnek elméleti és gyakorlati feladatok.
Megszerezhető
kompetenciák:

A képzésen való részvételt követően a résztvevő legyen képes:
-

-

-

feltárni a köznapi és a jogászi gondolkodásmód közötti
különbségeket,
alakuljanak ki azon készségek, kompetenciák, melyek
által a hallgató komplex módon tudja szemlélni és kezelni
a mindennapi életben felmerülő, jogi ismereteket is
igénylő problémákat,
a jogalkalmazói szervezetrendszer áttekintésére, az
egyes szervtípusok jellegzetességeire való rámutatással,
ismerni az elérendő cél érdekében helyesen kiválasztott
stratégia fontosságát a jogi problémákkal történő
szembesülés esetén
képes lesz az aktuális jogszabályok értelmezésére,
azokban eligazodni

Képzési idő, képzés
óraszáma:
A képzés módszerei; a
képzés módja:

30 óra (1 tanóra 45 perc)

A résztvevők
teljesítményének
értékelése; a teljesítés
formai és tartalmi
követelményei:
Sikertelen
teljesítés/kimaradás
következményei:

A tananyagra épített tételsor alapján elméleti vizsga. A
tételsorban A és B kérdéscsoportokra osztva szerepelnek
elméleti és gyakorlati feladatok.
A záróvizsga minősítése: megfelelt/nem megfelelt

Csoportlétszám

minimum 15, maximum 30 fő

Személyi feltételek:

A minősített programban szereplő előadók, trénerek.

Tárgyi feltételek:

Minimum 30 fő befogadására alkalmas oktató terem, Laptop
vagy PC, projektor, video/DVD-lejátszó, írásvetítő, tábla

A képzés költsége; a
befizetés módja:

30.000 Ft
A jelentkezés elfogadásáról, valamint a tanfolyam részleteiről
értesítést küldünk. A részvételi díjat a KézenFogva Alapítvány
számlájára (ERSTE Bank 11991102-02135012) átutalással
kérjük befizetni. A jelentkezés lemondását csak írásban, 5
nappal a képzés kezdete előtt fogadjuk el. A megjegyzés
rovatba kérjük tüntessék fel a képzés megnevezését.

-

kontaktórák keretében előadások, kiscsoportos munka,
csoportmunka

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 %-a.
Vizsgán a sikertelen teljesítés következménye: vizsgaismétlés,
második sikertelenségnél a képzési program újra végzése. A
pótvizsga összege 5000 Ft.
A képzésről való kimaradás estén a képzési díjat nem áll
módunkban visszatéríteni.

Az előzetesen megszerzett tudásmérés szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk a jelentkezők
részére, melynek célja információszerzés az oktatók felé a hallgatók ismereteiről.
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