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Szociális gondozó és ápoló

A munkaterület leírása:
Végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat
Felméri a fogyatékos ember sajátos szükségleteit
Fogyatékos emberek körében szociális gondozást végez
Vezeti a gondozási, ápolási, fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját
Felméri az idős emberek sajátos szükségleteit
Idős emberek körében szociális gondozást végez
Végzi az idősellátás adminisztrációját

A jelentkezés feltétele:
Tízedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség (1998/99 tanév előtt végzetteknél 8. évfolyam)
18. életév betöltése

Elhelyezkedési lehetőség:
A szociális gondozó és ápoló, szociális intézményekben vagy otthoni környezetben gondozza és ápolja az
egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt rászoruló embereket.

Modulok:
1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok
Jogi, szociálpolitikai és etikai alapismeretek
Pszichológiai alapismeretek
Egészségügyi alapismeretek
Ápolási-gondozási ismeretek

1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban
Szociális alapismeretek
Az idősellátás klinikai és kisklinikai alapismeretei
Gondozási ismeretek

1866-06 Idősgondozási feladatok
Szociális munka
Szociális gondozás
Szociális szakemberek lelki egészségvédelme

1867-06 Az idősellátás adminisztrációja
A gondozás és ápolás adminisztrációja

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítése. szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben

Tanfolyam időtartama: 10 hó!!!!!
Tanfolyam díja: 170000 Ft
Részletfizetés lehetséges!
Bankszámla: 12056101-01210576-00100001
A tandíj tartalmazza a jegyzetek és a záróvizsga díját,
Elsősegély nyújtási ismeretekből sikeresen vizsgázók tanúsítványát is!
Előadások: péntek délután, és szombat egész nap.
Gyakorlat külön csoportbontásban a tanulókkal történő egyeztetés alapján.
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Szükséges dokumentumok
Jelentkezési laphoz csatolni kell:
személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolat
iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány másolata
I. fokú munkaköri alkalmassági vélemény

A kezdő részletet a tanfolyam indulásakor kell befizetni!
FIGYELEM!!!
A számla kiállításához pontos adatokra van szükség. Társas vállalkozás esetében adószámot is fel kell
tüntetni a számlán.
Europass bizonyítvány igényelhető!
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