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TÁJÉKOZTATÓ
ANTIDISZKRIMINÁCIÓ, ESÉLYEGYENLŐSÉG
T-11-043/2015
 A program célja, tartalma: Szociális szakemberek számára esélyegyenlőségi
interkulturális tanulás, hogy előítéletek nélkül dolgozzanak másokkal.
 A program célcsoportja: Szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető.
 A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport(ok):
Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona,
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, idősek klubja, gondozási
központ, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai
betegek nappali intézménye, nappali melegedő, időskorúak gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok
átmeneti szállása, pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos személyek lakóotthona, gyermekjóléti
szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi
gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: rehabilitációs terület.

 A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevő képes:
- bemutatni az európai és a magyar megkülönböztetésmentességi jog alapvető fogalmait,
összefüggéseket felismerni,
- az antidiszkriminációs szabályokat alkalmazni,
- felvázolni egy diszkriminációs panasz lehetséges eljárási megoldásait és megállapítani azok
célszerűségét a panaszos szempontjából,
- felidézni az előítéletre vonatkozó alapvető szociálpszichológiai fogalmakat és összefüggéseket,
- bemutatni az előítéletre vonatkozó főbb társadalomtudományi elméletek alapvető
megállapításait, és ezeket használni egy adott jelenség értelmezése során.








A szerezhető továbbképzési pontérték: 30
A program időtartama: 30 óra
A továbbképzés intenzitása: 3 alkalom, alkalmanként 10 óra
A továbbképzési program típusa: szakmai tanfolyam
A tervezett továbbképzés indítása országosan: igen
A továbbképzés teljesítésének feltételei: Maximális hiányzás mértéke nem haladhatja
meg a program időtartamának 10 %-át, azaz a 3 órát.

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25.000 Ft
 Program zárása: A résztvevők tanúsítványt kapnak a képzés sikeres elvégzéséről.
 További információ:
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