A komplex támogatási szükségletmérő vizsga novemberben
Tájékoztatás a képzés várható idejéről

A komplex támogatási szükségletmérő képzésre és vizsgára vonatkozó jogszabályok:
 az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről
szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet alapján
 valamint az Oktatási Program követelményrendszerében meghatározottak
szerint
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) komplex
támogatási szükségletmérő
VIZSGÁT
szervez központi szervezeti egységében (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.).
a vizsgalehetőség azon szakemberek számára biztosított, akik megfelelnek a fent
hivatkozott ESZCSM rendelet 17/A. § (1) bekezdésben rögzítetteknek:
2018. december 31-éig a 17. § szerinti képzésen való részvétel nélkül komplex támogatási
szükségletmérő vizsgát tehet az a személy, aki 2017. december 31-én a személyes gondoskodást
végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály szerint minősített
tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló igazolással vagy támogatási szükségletfelmérő szakmentor
képzettséggel rendelkezik
valamint az Oktatási Programban foglaltaknak:
Szociális területen dolgozó, humán felsőfokú képesítéssel rendelkező, egyéni esetmunkában,
felmérések és tesztek elkészítésében jártas legalább egy célcsoport ismeretével rendelkező
szakemberek, akik legalább rendelkeznek öt éves szakmai tevékenységgel.

A nyáron közzétett idei második vizsga - felhívásunkra a vizsgázásra jogosult (és
tavaszi vizsgára még nem jelentkezett) szakemberek közül csaknem mindenki
benyújtotta jelentkezését a Főigazgatóságra. Az érintetteket e-mailben is
tájékoztattuk a vizsga menetéről:
Az írásbeli vizsgafeladat beérkezési határideje:

2018. október 24.

Visszaigazolás a vizsgára bocsátásról:

2018. november 5.

A záróvizsga időpontja:

2018.

november

19.-

2018.

november 23.
Az írásbeli vizsgafeladatnak a következőket kell tartalmaznia:


Végzettséget igazoló okmányok másolata



Szakmai önéletrajz, melyből kiderül, hogy milyen területen, milyen
tapasztalattal rendelkezik



TSZA adatlap (anonimizálva)



Összegző lap (Komplex támogatási szükségletmérő eszköz (anonimizálva)



Rövid esetleírás az adatlapban szereplő személyről és körülményeiről

Az írásbeli feladat csak a fentiekben felsorolt elemek esetén kerül értékelésre.
Az eredeti okiratokat a vizsgán kérésre be kell mutatni a vizsgabizottságnak.
A

vizsgafeladat

beküldhető

elsősorban

e-mail-en

pdf

formátumban

a

krista.erika@szgyf.gov.hu címre, vagy postai úton a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Képzési Főosztály 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. címre.
A jelentkezés elfogadásának további feltétele a vizsga részvételi díjának megfizetése,
amely összeget a visszaigazolást követően kell befizetni, erről számlát állítunk ki.
A vizsga részvételi díja 26.000,- Ft/szakterület. A részvételi díja nem tartalmazza az
esetleges szállás és ellátás költségeit.
KÉPZÉS
Az őszre meghirdetett képzésre személyi és technikai feltételek hiánya miatt várhatóan
2019. januárjában kerül majd sor.
A képzésre a jelentkezés folyamatos
Bővebb tájékoztatás:
https://szgyf.gov.hu/hu/2-uncategorised/2151-komplex-tamogatasi-szuksegletfelmero

