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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka 

(továbbiakban: Képzés) 

(felnőttképzési engedélyszám: E-000954/2014/D002) 
 
 

A Közösségfejlesztők Egyesülete felnőttképző intézmény (felnőttképzési engedélyszáma:E-
000954/2014) (továbbiakban: Képző), a 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvény 
szerint a képzésben résztvevővel (továbbiakban: Résztvevő) a képzés megkezdése előtt, a 
képzés első napján felnőttképzési szerződést köt. Az alábbi képzési tájékoztató a 
felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
A Képzést a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica megrendelésére valósítja meg a Képző, a 
"Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei járásban" című,  
EFOP-1.5.1-17-2017-00005 azonosítószámú projekt keretein belül. A képzést a Katolikus 
Karitasz – Caritas Hungarica a pályázati forrásból finanszírozza. A képzés a Résztvevők 
számára térítésmentes. 
A képzés egy főre jutó költsége: 125 000 Ft.-, amely tartalmazza a képzés teljes 
lebonyolítását. 

Képzés időpontja: 2021. szeptember 14 – 2021. szeptember 24.  

Képzés kezdési időpontja: 2021. szeptember 14. Zárása: 2021. szeptember 24. 

A képzéshelyszíne: Katolikus Karitász Jelenlét Pont Szent Antal Ház Téseny, közösségi terme. 

7834 Téseny, Rákóczi út 98.  

A képzés bementi feltétele, az érettségi vizsga. A képzésre kérjük az előzetes végzettséget 
igazoló bizonyítványt hozza magával.  
 
A képzés óraszáma: 60 tanóra, ebből elmélet 22 tanóra, gyakorlat 38 tanóra. Az elméleti és 
gyakorlati órák egymástól nem válnak el, a különválasztás a képzési módszerek 
különbözőségét jelenti.  
A megengedett hiányzás mértéke: 20%, 12 tanóra 
 
A képzés tananyagegységei: 
1.tananyagegység: Közösségi szempontú megközelítés a szociális munkában  
2.tananyagegység: Szegénykultúra és etnicizálódás 
3.tananyagegység: Fejlesztések és esélyegyenlőtlenség  
4.tananyagegység: Szociális munka vagy bürokrácia: érdekképviselet és segítői szerepek 
5.tananyagegység: Szociálpolitika vagy szegénypolitika  
 

kepzes@kofe.hu 
www.kofe.hu 

Budapest, 1074 Szövetség utca 35. 
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6.tananyagegység: Működő és a legszegényebbeket elérő szolgáltatások, közösségi akciók 
 
A képzés célja és kimeneti komptenciái: A képzés hozzájárul, hogy a legrosszabb helyzetben 
lévőkkel végzett szociális és közösségi munka lehetőségeit, mozgásterét áttekintve, a 
megismerhető példákat értékelve és elemezve új eszközök, lehetőségek, szerepek váljanak 
ismertté a peremhelyzetű csoportokkal foglalkozók körében a hatékonyabb befogadó 
tevékenység érdekében. 
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes lesz arra, hogy: 
– bemutassa az elmúlt években lejátszódott, a szegénységben élőket érintő társadalmi 

folyamatokat; 
– felismerjék a szociális ellátórendszer, a kapcsolódó területek (egészségügy, oktatás, 

foglalkoztatás) és a fejlesztési folyamatok működésének ellentmondásait. 
 

A képzésben résztvevő képes lesz még: 
- bemutatni a szegénykultúra jellemzőit elválasztani az etnikai dimenzióktól, 
- megfogalmazni a nemzetközi tendenciáknak megfelelő, Magyarországon is 

tapasztalható, szegénység kriminalizálása irányába mutató intézkedéseket, 
- feltárni a mélyszegénységben, szegregátumokban, szociális vagy etnikai gettókban, 

aprófalvakban, vagy zárványtelepüléseken élő csoportok jellemzőit és ezen csoportok 
helyzetére adott társadalmi, kormányzati válaszokat,  

- meghatározni a független szakmai tevékenységük szerepét, az egyéb alternatív 
szociális és közösségi munka típusú megközelítési módok lehetséges alkalmazásait és 
mindezek alapján cselekedni a legrosszabb helyzetben lévők befogadása érdekében,  

- megkülönböztetni a szociálpolitikára és a szegénypolitikára jellemző intézkedéseket, 
- megfogalmazni, hogy a szegénység és cigányság nem homogén,  

- feltárni saját felelősségüket és lehetőségeiket a helyi fejlesztési folyamatok 
alakításában, 

- megtervezni a szektorközi fellépés és az érdekképviselet lehetőségeinek meglátására, 
- megtervezni a folyamatot a személyes segítéstől a tervszerű közösségi beavatkozásig, 
- megfogalmazni az önbemutatást és a közösségi identitást. 

 
 
A résztvevő az 1. tananyagegység végére konkrét támpontokat és motivációt kapnak, hogy a 
személyes segítés gyakorlatától a közösségi munka szemlélete és eszközei felé mozduljanak 
saját „terepeiken”. Betekintést kapnak a közösségfejlesztés folyamatába és szemléletébe, 
annak érdekében, hogy a mélyszegénységben élők segítése kapcsán közösségi és szakmaközi 
megoldásokban gondolkodjanak. 
 
 A résztvevő a 2. tananyagegység elvégzése után tisztába lesz a szegénykultúra jellemzőivel 
és el tudja választani azokat az etnikai dimenzióktól.  
 
A 3. tananyagegység végére a résztvevő képes lesz a helyi összefogás és cselekvés 
ösztönzésére, módszerekkel, technikákkal, példákkal és párbeszéddel.  
 
A résztvevő a 4. tananyagegység végére betekintést kap a gazdaság és a közösségi munka 
összefüggéseinek felismerésébe. Felkelti az érdeklődést az önálló kurzus iránt.  



Az 5. tananyagegység ismereteinek elsajátítása során a hallgatók képessé tétele arra, hogy 
meg tudják különböztetni a szociálpolitikára és a szegénypolitikára jellemző intézkedéseket, 
fel tudják mérni azok hosszabb távú hatásait a befogadásra és a kirekesztésre. 
 
A 6. tananyagegység végére a résztvevő képes lesz működő programok, szolgáltatások 
bemutatásával és elemzésével elősegítse a szociális és közösségi szakemberek segítői 
szerepének újragondolását, a megszokott mechanizmusokból való kimozdítását.  
 
 
Oktatók: Monostori Éva, Halmai Zsuzsa, Oláh Roland (vendégek egy-egy gyakorlati területről) 
 
 

A képzés ütemezése 

1. nap 2021. szeptember 14. 

időbeosztás téma időtartam  
tanóra 

(45 perc) 

8,30 – 10,00 Közösségi szempontú megközelítés a szociális munkában 2 óra 

10,15 – 11,45 Közösségi szempontú megközelítés a szociális munkában 2 óra 

12,00 – 13,30 Közösségi szempontú megközelítés a szociális munkában 2 óra 

14,00 – 15,30 Közösségi szempontú megközelítés a szociális munkában 2 óra 

15,45 – 17,15 Közösségi szempontú megközelítés a szociális munkában 2 óra 

 

2. nap 2021. szeptember 15. 

időbeosztás  téma  időtartam  
tanóra (45 

perc) 

8,30 – 10,00 Szegénykultúra és etnicizálódás 2 óra 

10,15 – 11,45 Szegénykultúra és etnicizálódás 2 óra 

12,00 – 13,30 Szegénykultúra és etnicizálódás 2 óra 

14,00 – 15,30 Szegénykultúra és etnicizálódás 2 óra 

3. nap 2021. szeptember 16. 

időbeosztás téma időtartam  
tanóra (45 

perc) 

8,30 – 10,00 Fejlesztések és esélyegyenlőtlenség 2 óra 

10,15 – 11,45 Fejlesztések és esélyegyenlőtlenség 2 óra 

12,00 – 13,30 Fejlesztések és esélyegyenlőtlenség 2 óra 

14,00 – 15,30 Fejlesztések és esélyegyenlőtlenség 2 óra 

A két találkozó között a résztvevők otthoni feladatot kapnak, amely beszámít a 60 órás 

órakeretbe. 

 

 



4. nap 2021. szeptember 22. 

időbeosztás  téma  időtartam  
tanóra (45 

perc) 

8,30 – 10,00 Szociális munka vagy bürokrácia: érdekképviselet és 
segítői szerepek 

2 óra 

10,15 – 11,45 Szociális munka vagy bürokrácia: érdekképviselet és 
segítői szerepek 

2 óra 

12,00 – 13,30 Szociális munka vagy bürokrácia: érdekképviselet és 
segítői szerepek 

2 óra 

14,00 – 15,30 Szociális munka vagy bürokrácia: érdekképviselet és 
segítői szerepek 

2 óra 

15,45 – 17,15 Szociális munka vagy bürokrácia: érdekképviselet és 
segítői szerepek 

2 óra 

 
5. nap 2021. szeptember 23. 

időbeosztás  téma  időtartam  
tanóra (45 

perc) 

8,30 – 10,00 Szociálpolitika vagy szegénypolitika 2 óra 

10,15 – 11,45 Szociálpolitika vagy szegénypolitika 2 óra 

12,00 – 13,30 Szociálpolitika vagy szegénypolitika 2 óra 

14,00 – 15,30 Szociálpolitika vagy szegénypolitika 2 óra 

15,45 – 17,15 Szociálpolitika vagy szegénypolitika 2 óra 

 
6. nap 2021. szeptember 24. 

időbeosztás  téma  időtartam  
tanóra (45 

perc) 

8,30 – 10,00 Működő és a legszegényebbeket elérő 
szolgáltatások, közösségi akciók 

2 óra 

10,15 – 11,45 Működő és a legszegényebbeket elérő 
szolgáltatások, közösségi akciók 

2 óra 

12,00 – 13,30 Működő és a legszegényebbeket elérő 
szolgáltatások, közösségi akciók 

2 óra 

14,00 – 15,30 Működő és a legszegényebbeket elérő 
szolgáltatások, közösségi akciók 

2 óra 

A résztvevők előrehaladásukról a képzés végén adnak számot csoportos beszélgetés 

formájában a képzésen elhangzott témákról.  

A képzés sikeres elvégzésének feltétele, hogy a résztvevő a tanórákon aktívan és 

konstruktívan vegyen részt, a számonkérést, amely a záró csoportos beszélgetés megfelelő 

szinten teljesítse, illetve a hiányzása ne haladja meg a megengedett mértéket, amely 12 

tanóra. 



A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány munkakör betöltésére nem 
jogosít. 


