KÖZLEMÉNY
A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT VONATKOZÁSÁBAN A VEZETŐ, SZEMÉLYI SEGÍTŐ ÉS
SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ KÉPZÉSSEL KAPCSOLATBAN

a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 3. § felhatalmazása alapján

A képzés szervezése „Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és
vizsgakövetelményeiről” szóló 81/2004. (IX.18.) ESZCSM rendelet alapján
1. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/B§ (1),
65/C§ (1), (2), (3);
2. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, valamint

Képzéseinkre azok jelentkezhetnek,
- akik az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 39/D§ (1), (2) pontjának eleget tettek; valamint
- akik a rendelet 3. sz. melléklete szerinti szakirányú végzettséggel rendelkeznek.

A vezető és személyi segítő képzés összes óraszáma 240 óra, a személyszállító képzés
óraszáma 68 óra.
Vezető képzés

Személyi segítő képzés

Személyszállító
képzés

Elméleti képzés: 160 óra

Elméleti képzés: 160 óra

Elméleti képzés: 60 óra

Gyakorlati képzés: 80 óra

Gyakorlati képzés: 80 óra

Gyakorlati képzés: 8 óra

Összes óraszám: 240 óra

Összes óraszám: 240 óra

Összes óraszám: 68 óra

A képzés 2017-ben öt képzőhelyen kerül lebonyolításra


Támogató szolgálat - vezető, személyi segítő, személyszállító képzés:



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Budapest),



Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete (Kaposvár),



Szolnoki Főiskola



Speciális Szükségletűekért Alapítvány (Debrecen),



Stúdium Oktatási és Oktatásszervezési Kft. (Székesfehérvár)

Az elméleti képzés idejére a hallgatók a képzőhelyen kedvezményes étkezést és
szállást igényelhetnek.

A képzés a hallgatók számára 2017. évben:


Vezető képzés 194.000 Ft/fő



Személyi segítő képzés 194.000 Ft/fő



Személyszállító képzés 63.300 Ft/fő

2017-ben a jelentkezési díj összege: 10.000.- Ft

Jelentkezési szándékát (bármely képzőhelyre történő jelentkezés esetén) a 81/2004.
ESZCSM rendelet 3. számú mellékletét képező jelentkezési lap kitöltésével
szíveskedjen jelezni, melyet az alábbi címre kérünk visszaküldeni:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Témafelelős: Bartus István
E-mail: bartus.istvan@szgyf.gov.hu
A jelentkezés folyamatos, a beiskolázásról írásbeli értesítést küldünk a
munkáltató részére.

A képzések nem minősülnek a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 3. § (5)
bekezdésében meghatározott továbbképzési programnak, ezért elvégzésükkel
továbbképzési pont nem szerezhető.

