Szociális asszisztens

Miért válaszd ezt a szakmát?
„Azok, akik mások életébe fényt visznek, maguk sem kerülhetik el azt.”
J. M. Barrie)

A szakképesítés alapadatai
Képzési forma:

Nappali tagozat

Képzési idı:

2 év

OKJ azonosító száma:

54 762 02

Iskolai elıképzettség:

Érettségi végzettség

A képzés célja, a szakma rövid bemutatása
A szociális asszisztens felsıfokú végzettséggel rendelkezı szociális szakember irányításával képes a
szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytıl távoli
területeken szükséges szociális segítı feladatok ellátására.
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki,
velük együttmőködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelı
területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsısegély
nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidıs és rekreációs programokat szervez és vezet. A
szociális munka adminisztrációjának kialakításában és mőködtetésében tevékenykedik.

A szakképesítéssel betölthetı munkakörök
Végzett tanulóink sikeresen pályázhatnak:
-

Szociális asszisztens

-

Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintézı

-

Foglalkozás-szervezı

-

Mentálhigiénés asszisztens

-

Vezetı gondozó

-

Szociális gondozó

-

Szociális segítı

-

Személyi segítı

-

Mentálhigiénés munkatárs

-

Családgondozó asszisztens

-

Gyermekvédelmi asszisztens

-

Gyermekvédelmi ügyintézı

-

Szociális segítı Nevelı

-

Szociális segítı Szakgondozó

Területek, ahol elhelyezkedhet
-

szociális intézmények (családsegítı, nappali és éjszakai ellátást nyújtó intézmények, szociális
konyha, nappali melegedı, hajléktalan szálló, stb.)

-

a szociális igazgatási rendszer intézményei

-

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények (gyermekotthon, átmeneti otthon, egyéb bentlakásos
intézmények, stb.)

-

köznevelési intézmények (pl: óvoda, általános iskola)

Gyakorlati helyszínek
Intézeti gyakorlatok helyszínei
-

szociális intézmények (családsegítı, nappali és éjszakai ellátást nyújtó intézmények, szociális
konyha, nappali melegedı, hajléktalan szálló, stb.)

-

a szociális igazgatási rendszer intézményei

-

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények (bölcsıde, gyermekotthon, átmeneti otthon, egyéb
bentlakásos intézmények)

-

köznevelési intézmények (óvoda, általános iskola, középiskola, ifjúsági klub)

-

család

-

egyéb

A szakképzés során tanult tananyagtartalom
Fıbb szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek:
-

Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat

-

Társadalomismeret

-

Társadalomismereti és szociálpolitikai gyakorlat

-

Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek

-

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

-

Pszichológiai gyakorlat

-

Egészségügyi alapismeretek

-

Népegészségügyi ismeretek

-

Az elsısegélynyújtás gyakorlata

-

Szociális munka elmélete

-

A szakmai gyakorlat, a szociális munka gyakorlata

-

Esetmegbeszélés

-

Szupervízió

-

Mentálhigiéné

-

Számítástechnikai ismeretek és gyakorlat

-

Szabadidı-szervezés

-

A szociális munka adminisztrációja

