KÖZLEMÉNY
A közösségi pszichiátriai koordinátor és gondozó képzésről
a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 3. § felhatalmazása alapján

A közösségi pszichiátriai ellátást működtető közösségi koordinátorok és
közösségi gondozók részére szervezett tanfolyam célja a résztvevők felkészítése arra,
hogy a pszichiátriai beteg részére lakókörnyezetében komplex segítséget nyújtson a
mindennapi életvitelében, továbbá lehetőség szerint biztosítsa a meglevő
képességeinek megtartását, illetve fejlesztését.
A képzésen az vehet részt, aki a 81/2004. (IX.18) ESZCSM rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 1. §-ában meghatározott munkakörnek a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben foglalt képesítési előírásait teljesíti.
A jelentkező a képzésen való részvételi szándékát a jelentkezési lapnak a
Főigazgatósághoz történő megküldésével jelzi.
A jelentkezési díj összege: 10 000,- Ft.
A jelentkezési laphoz csatolni kell az azon feltüntetett mellékleteket.
A képzés díja a 2017. évben:
A közösségi koordinátor és gondozó képzés díja:

152 000,- Ft;

kiegészítő közösségi koordinátor képzés:

32 000,- Ft.
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A képzésekre történő jelentkezés folyamatos.
A jelentkezéseket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére kell
benyújtani:
Témafelelős: Nyárádiné Ócsai Renáta
Cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Honlap: www.szgyf.gov.hu
E-mail: nyaradine.ocsai.renata@szgyf.gov.hu
A szükséges létszámot meghaladó jelentkezés esetén a Főigazgatóság a
jelentkezés sorrendje alapján dönt a beiskolázásról.
A Főigazgatóság a jelentkezés elfogadása esetén a jelentkező részére - a jelentkezési
lap beérkezését követő 30 napon belül - igazolást állít ki, és tájékoztatást ad a
képzéssel kapcsolatos tudnivalókról.

A Főigazgatóság a jelentkezőket- a Rendelet 1. számú melléklete 3. pontjának
figyelembevételével-úgy osztja el a képzést végző intézmények között, hogy a
képzőhely és a jelentkező lakóhelye egymáshoz a lehető legközelebb legyen.
A képzés csak akkor indul, ha a jelentkezők létszáma eléri a 20 főt, ugyanakkor egy
csoport létszáma nem haladhatja meg a 30 főt.
A közösségi pszichiátriai ellátást működtető közösségi koordinátorok és
közösségi gondozók részére szervezett tanfolyam részletes tematikáját az Oktatási
Program tartalmazza.
A közösségi pszichiátriai ellátást működtető közösségi gondozók részére szervezett
képzés 280 óra (160 óra elmélet, 120 óra gyakorlat); a közösségi koordinátorképzés
320 óra (200 óra elmélet, 120 óra gyakorlat). A kiegészítő közösségi
koordinátorképzés gondozói tanúsítvánnyal és felsőfokú szociális képesítéssel
rendelkezők részére 90 óra (60 óra elmélet, 30 óra gyakorlat).
A közösségi pszichiátriai ellátást működtető közösségi koordinátor és közösségi
gondozó képzés írásbeli, majd ezt követően szóbeli, a kiegészítő közösségi
koordinátorképzés szóbeli vizsgával zárul. Az írásbeli központilag összeállított
komplex teszt. A szóbeli vizsgán a hallgatók az előre elkészített gondozási terv
alapján adnak számot a követelmények teljesítéséről.
Nem bocsátható vizsgára az, aki a megállapított egyéni tantárgyi óraszámot
nem teljesítette. A gyakorlat teljesítése kötelező, abból felmentés nem adható. A
gondozási tervet legalább 20 nappal a záróvizsgát megelőzően kell benyújtani a
képzőhely felé. A gondozási terv elkészítéséhez a résztvevőknek konzultációs
lehetőséget kell biztosítani.
A záróvizsga a képzés utolsó napját követő 15. és 60. nap között kerülhet
lebonyolításra. A képzőhely a pontos dátumról legalább 30 nappal korábban
tájékoztatja a képzés résztvevőit.
A szóbeli vizsgán a résztvevők megvédik a beadott gondozási tervet.
A képzésen részt vevő személyek a tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak. A
tanúsítvány az alábbi munkakörök betöltését teszi lehetővé: közösségi pszichiátriai
koordinátor, közösségi pszichiátriai gondozó.
A képzések nem minősülnek a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 3. § (5)
bekezdésében meghatározott továbbképzési programnak, ezért elvégzésükkel
továbbképzési pont nem szerezhető.

