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FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Társadalmi felzárkózási tanácsadó

b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Társadalmi felzárkózási tanácsadó
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:

SzPk-00145-16-02 6 02 0 /1

Szakmai programkövetelmény
érvényességének kezdete

2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. A Z O K J - B A N S Z E R E P L Ő A Z O N S Z A K M A C S O P O R T ,
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

AMELYBE

A

2 - Szociális szolgáltatások

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
6 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség

Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
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nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
szükséges, éspedig:
3 év társadalmi felzárkózási vagy esélyegyenlőségi vagy szociális területen szerzett gyakorlat vagy
hátrányos helyzetűek oktatásában, felnőttképzésében szerzett gyakorlat
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A társadalmi felzárkózási tanácsadó az európai és nemzeti stratégiákat és a strukturális alapok működési
rendszerét ismerve ellenőrzi és előminősíti az operatív programokra benyújtandó pályázatok társadalmi
felzárkózási irányelveknek való megfelelőségét. Hozzájárul a hatékony társadalmi felzárkózást szolgáló
programok tervezéséhez és végrehajtásához. A felzárkózási szakpolitikákat és irányelveket szem előtt
tartva egységes szempontok és mérési rendszerek alkalmazására képes, megoldási javaslatokat dolgoz ki a
társadalmi helyzet javítását szolgáló programokban. Ennek érdekében adatokat gyűjt a hátrányos helyzetű
célcsoportok problémáiról helyi és társadalmi szinten. Társadalmi felzárkózási területeken ágazatok
közötti együttműködést generál.

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA
FEOR
száma

FEOR főcsoport megnevezése
2. Felsőfokú képzettség önálló
alkalmazását igénylő foglalkozások

2311

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület

Foglalkozás
megnevezése

Társadalmi felzárkózási
tanácsadó

Szociálpolitikus

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

80

120

Elméleti képzés idő aránya (%)

40

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

60

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
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Nem releváns

10.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Ismeri a társadalmi
felzárkózáspolitika jogi,
szervezeti és intézményi
hátterét.

Képesség

Attitűd

A társadalmi
felzárkózásban érintett
intézmények és
személyek közötti
együttműködés során
alkalmazza a vonatkozó
jogszabályokat és az
intézményrendszerről
szerzett ismereteit.

Felelősség, autonómia

Munkája során betartja a
vonatkozó
jogszabályokat.

A társadalmi
felzárkózásban érintett
intézmények és
személyek közötti
együttműködés során
biztosítja a
jogszabályoknak való
megfelelőséget.

A szakértett felzárkózási
területen, felügyeli a
stratégiákban
megfogalmazott
irányelvek érvényesülését

Feltárja a szektorok
közötti együttműködés
hiányosságait, ki nem
használt lehetőségeit.
Javaslatokkal segíti a jó
gyakorlatok
elterjesztésének
mechanizmusát.
Ismeri a társadalmi
felzárkózáshoz
kapcsolódó európai és
nemzeti stratégiákat

Képes ezek céljainak
megfelelő intézkedéseket
megtervezni

Munkájában szem előtt
tartja a stratégiákban
megfogalmazott
irányelveket, elkötelezett
a kitűzött célok
megvalósításában,

Ismeri a strukturális
alapok céljait, működési
rendszerét és irányelveit
információkkal
rendelkezik a tervezett
fejlesztésekről, pályázati
programokról

Képes eligazodni,
tájékozódni az Európai
Uniós támogatások
rendszerében.

A tervezett fejlesztések
iránt érdeklődő,
naprakész információkkal
rendelkezik a pályázati
programokról

Önállóan végzi a
szakértői munkáját a
pályázati programokkal
kapcsolatos gyakorlati
feladatai megvalósítása
során

Ismeri a hazai operatív
programokat,
akcióterveket, pályázati
kiírásokat

Képes előminősíteni az
operatív programokra
benyújtandó pályázatok
társadalmi felzárkózási
irányelveknek való
megfelelőségét

Szem előtt tartja a
felzárkózási stratégiák
céljait, alkalmazza a
munkaterületén
megszerzett ismereteit

Önállóan végzi
felzárkózási és
esélyegyenlőségi
szempontú ellenőrzést,
benyújtás előtt pótoltatja
a pályázóval a feltárt
hiányosságokat, javíttatja
a hibákat.

Ismeri a társadalmi
felzárkózási
szakpolitikákat, azok
irányelveit.

Képes egységes
szempontok és mérési
rendszerek alkalmazására.
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Ismeri a társadalom
helyzetének javítását
szolgáló programokat,
beavatkozási területeket,
társadalmi problémák
természetéből fakadó
nehézségeket.

Rendszerszerűen látja a
legkritikusabb
problémákat illető
intézkedéseket,
megoldási javaslatokkal
tud élni.

Problémaorientált,
megoldásra törekvő
attitűd jellemzi.

Ismeri az
esélyegyenlőségi
célcsoportok jellemzőit, a
társadalmi különbségek
legfőbb meghatározóit
(gyermekjólét, oktatásképzés, foglalkoztatás,
egészségügy, lakhatás,
diszkriminációs
jelenségek)

Képes a hátrányos
helyzetű célcsoportok
problémáinak
beazonosítására.
Javaslatokkal tud élni a
fejlesztési lehetőségeket
illetően. Képes a
szakterületek közötti
együttműködés
kialakítására.

Nyitott és befogadó a
különböző társadalmi
csoportok problémáira és
elősegíti a társadalmi
felzárkózás és az
esélyegyenlőség
megvalósulását.

Ismeri a helyi
esélyegyenlőségi
programok elkészítéséhez
szükséges jogszabályi és
intézményi, továbbá a
hazai és nemzetközi
szakpolitikai hátteret, az
esélyegyenlőségi
programok elkészítésének
módszertanát.

Képes a fogalomrendszer
készség szintű
használatára, a
helyzetelemzés
szempontjából fontos
kulcsindikátorok
értelmezésére, problémák
beazonosítására,
fejlesztési javaslatok
megtételére.

Hátrányos helyzetű
csoportokkal, az
esélyegyenlőségi
célcsoportokkal
kapcsolatos, előítélet
mentes és szolidáris
attitűd jellemzi.

A társadalmi
felzárkózásban érintett
intézményekkel,
szervezetekkel
együttműködve hozza a
döntéseket.

Képes a helyi
esélyegyenlőségi
programokban foglalt
intézkedési terv
megvalósításának
nyomonkövetésére,
ellenőrzésére.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában igényként fogalmazódik meg a mélyszegénység és a
társadalmi kizáródás mérséklése, komplex és hosszú távon kiszámítható, bizonyíték alapú felzárkózási
szakpolitika kialakítása. Ennek megvalósításához járul hozzá a társadalmi felzárkózási tanácsadó, mivel
rendelkezik az átfogó programokhoz nélkülözhetetlen problémaorientált tervezési és értékelési
ismeretekkel. Munkáját államigazgatási, közigazgatási és non-profit szférában valamint, társadalmi
felzárkózási programokban részt vállaló egyházi és civil szervezeteknél végzi.

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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