Rehabilitációs nevelı, segítı

Miért válaszd ezt a szakmát?
A társadalomnak nagy szüksége van olyan szakemberekre, akik hozzáértı módon, elfogadóan és rengeteg
türelemmel képesek foglalkozni fogyatékos embertársainkkal, személyes szükségleteik kielégítésével. A
rehabilitációs segítı egy ilyen szakember: Gondozza, fejleszti, segíti a fogyatékos, halmozottan fogyatékos
embereket: segít nekik, hogy minél zökkenı mentesebben folyhassanak hétköznapjaik, fejlesztı
tevékenységeket végez velük, és megadja nekik azt a figyelmet és törıdést, amire szükségük van. Hogyha
szeretnél segíteni kevésbé szerencsés embertársaidon, e mellé pedig figyelmes, türelmes és együtt érzı is
vagy, a rehabilitációs nevelı, segítı képzés ideális választás a számodra!
Szakma megnevezése:

Rehabilitációs nevelı, segítı

OKJ száma:

54 762 01

Képzési idı:

2 év

Jelentkezés feltétele:

érettségi bizonyítvány

Képzés célja, szakma rövid bemutatása:
A rehabilitációs nevelı, segítı elhivatott a fogyatékossággal élı személyek segítésében, rehabilitációjában,
toleráns, empatikus személyiségével fordul hozzájuk és problémáikhoz.
A rehabilitációs nevelı, segítı fı tevékenysége a fogyatékossággal élı emberek személyes szükségleteinek
felmérése, tekintettel a helyi viszonyokra. Részt vesz az egyéni fejlesztési, gondozási, illetve rehabilitációs
terv kidolgozásában, a helyi minıségbiztosítási rendszer kialakításában. A fogyatékossággal élı embert
támogatja az önálló döntéshozatalában, az önellátó tevékenységekben és a normalizációs elven alapuló
életfeltételek kialakításában, ezáltal elısegíti a személy társadalmi beilleszkedését. Amennyiben szükséges,
a fogyatékossággal élı személyt segíti a mindennapos és a kreatív tevékenységek végzésében segíti
munkatevékenységét, fejlesztı, sport és szabadidıs tevékenységeket szervez. Egyéni és csoportos fejlesztı
tevékenységhez nyújt személyi segítséget, részt vesz a fogyatékossággal élı személy rehabilitációjában.
Feladata továbbá a fogyatékossággal élı személy nemi identitásában, szexualitásában ezek adekvát
megélésében, párkapcsolatában való támogatása.
Feladata továbbá a konfliktuskezelés, a fogyatékossággal élı személyekkel kapcsolatos visszaélések
megelızése, azok feltárása, kezelése és mindezek dokumentációja.

A Rehabilitációs nevelı, segítı végzettség megszerzése után a tanulók képesek lesznek:
-

Olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

-

Köznyelvi és szakmai szöveget írni

-

Információk győjtésére, információforrások kezelésére

-

A különbözı helyzetben élı emberek iránti empátiára, toleranciára

-

Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra

-

Segítıkész kapcsolatteremtésre

-

Adekvát kommunikációra, non-direktív segítı beszélgetésre

-

Nyitott hozzáállásra

-

Konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére

-

Klienseit és munkatársait motiválni

-

Általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

-

A szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra

-

A szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére

-

A feladat-megoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre

-

Infó-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára

-

Rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre

-

Az elsısegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára

-

Különbözı rendezvények, akciók szervezésére

-

Játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára

-

Fejlesztı foglalkozásokban való aktív részvételre

Betölthetı munkakörök:
FEOR szám: 3511 - Szociális segítı
-

Rehabilitációs nevelı, segítı

-

Szociális és gyermekvédelmi ügyintézı

-

Szociális asszisztens

Területek, ahol elhelyezkedhetsz
-

Szociális és gyermekjóléti valamint gyermekvédelmi intézményekben, szakosított

-

Szociális ellátások intézményeiben, önkormányzatok szociális ellátó részlegeiben és civil
szervezeteknél helyezkedhetnek el.

-

Dolgozhatnak szociális, egészségügyi, közmővelıdési intézményekben.

-

A szakma iránti kereslet a következı években várhatóan növekedni fog, az elhelyezkedni kívánók
lehetıségei a jövıben bıvülnek.

Képzés során tanult modulok
10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei

10559-12

Elsısegélynyújtási feladatok

10527-12

A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai

10558-12

Önálló szociális segítı feladatok

10560-12

Rehabilitációs feladatok

10561-12

A rehabilitáció adminisztrációs feladatai

