NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 azonosító számú „A korai
életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés
javítása” című kiemelt projekt keretében, pályázatot hirdet a kiemelt projekt képzési programjainak
lebonyolításához oktatói névjegyzékre történő felvételre.

1. A pályázat tárgya
A TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 azonosító számú „A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli
rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása” című kiemelt projekt
keretében a képzési programok lebonyolításában oktatói névjegyzékre kerülés az alábbi területeken:
Képzés témája

Óraszám

1.1 Családi védőfaktorok (T-05-068/2014)
A képzés szociális szakemberek számára nyújt speciális ismereteket a
koragyermekkori intervencióról, valamint a “Családok erősítése” módszerről. A
módszer és a védőfaktorok, valamint a védőfaktorokra építés megismerésén túl a
módszer gyakorlati alkalmazását, technikáit és eszközeit is elsajátítják a
résztvevők. A módszer saját munkában való alkalmazását segíti elő a képzésbe
beépített saját élményű gyakorlat. A fentiek mellett a résztvevők elsajátítják a
modell oktatásának, átadásának módszereit, és az ehhez szükséges
kompetenciákat.

60 óra

1.2 Családkísérés a korai intervencióban (T-05-069/2014)
A családokkal dolgozó szakemberek megismerik a társadalmi környezet és a korai
tanulási képességek közötti összefüggéseket, illetve a tanuláshoz fűződő szülői
attitűdök, érzelmek és motivációk kiemelkedő fontosságát a gyermekek korai
tanulási sikerességében. A módszer saját munkában való alkalmazását segíti elő
a képzésbe beépített saját élményű gyakorlat. A fentiek mellett a résztvevők
elsajátítják a modell oktatásának, átadásának módszereit, és az ehhez szükséges
kompetenciákat.

Felhívjuk Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy a két megnevezett képzéstípusra külön
indulnak képzéseink.
A két képzés együtt is pályázható!
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Oktatói névjegyzékre kerülés feltétele az alábbi két képzés közül legalább az egyik sikeres
elvégzése:
1.1 Családi védőfaktorok
1.2 Családkísérés a korai intervencióban.
Az oktatói tevékenység a projekt keretében adaptált modell módszereire épülő, szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi ellátás és társterületek témakörét feldolgozó, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
által kifejlesztett 3 db 40 órás szociális területen minősített képzésekre terjed ki.
2. A pályázat alanyai
Jelen felhívás 1. pontjában szereplő képzések oktatói feladatainak ellátására pályázatot nyújthat be az a
magánszemély, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel:
Terület

Alkalmassági követelmény

Igazolás módja
-

-

felsőfokú
végzettség*

-

minimum 1 év és/vagy legalább 40 óra
igazolt oktatói tapasztalat

-

legalább 3 év terep/klinikai gyakorlat a
korai
fejlődés,
korai
intervenció,
családsegítés,
gyerekjólét/gyermekvédelmi témában

1.1-1.2

releváns

szakirányú

-

-

Saját kezű aláírással ellátott – a
pályázati adatlap mellékletét
képező - Europass önéletrajzi
sablon
kitöltött
változata,
megjelölve az oktatói tapasztalat
és a terepgyakorlat végzésére
vonatkozó adatokat.
Legmagasabb – a képzési
területhez illeszkedő – iskolai
végzettséget
igazoló
okirat
pályázó
által
hitelesített
másolata.
Kitöltött Pályázati adatlap

* Szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, pszichológus (MA-nak megfelelő
végzettséggel), gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember, óvodapedagógus, tanító, tanár, pedagógus, kora gyermekkor
pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány-szakos bölcsész (MA), csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), védőnő.

3. A pályázat elbírálásának szempontjai
Kizárólag azon pályázatok kerülnek kiértékelésre, amelyek hiánytalanul kitöltöttek, illetve az esetleges
hiánypótolást követően (hiánypótlásra maximum 1 alkalommal van lehetőség) megfelelnek a pályázati
kiírásban meghatározott formai és alkalmassági követelményeknek, továbbá a pályázati kiírásban felsorolt
kötelezően csatolandó dokumentumokat, nyilatkozatokat megfelelő formában tartalmazzák.
A beérkezett pályázatok érkeztetést követően 5 munkanapon belül formai és tartalmi szempontok alapján
ellenőrzésre kerülnek.
A formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelő, illetve a hiányosan kitöltött
pályázatok elutasításra kerülnek. Az elutasító levél kézhezvételét
követően a pályázat újra benyújtható.
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A formailag és tartalmilag megfelelő pályázattal rendelkező személyeknek az általuk megjelölt képzési
területe(ke)n részt kell venniük az NCSSZI által szervezett ún. Képzők Képzésén.
A TÁMOP 5.2.6 kiemelt projekt keretén belül a célcsoport részére tervezett képzések (1450 fő) indítása
2015. április első felében várható. Az ehhez szükséges megfelelő mennyiségű oktatói kapacitás biztosítása
érdekében március 18-tól több csoportban (maximum 45 fő részvételével) indul a Képzők Képzése.
A korlátozott létszám miatt, a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatok közül 3 tagú Bíráló Bizottság
választ szakmai, területi elhelyezkedés és képzésszervezési szempontok figyelembevételével.
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a TÁMOP 5.2.6 kiemelt projekt időtartama alatt, de legkésőbb
2015. augusztus 15-ig bezáróan, a szükséges igények alapján és a saját kapacitásához mérten a „Képzők
Képzésén” túl további képzéseket is hirdethet a formailag és tartalmilag megfelelő pályázattal rendelkezők
részére.
A Képzők Képzése sikeres elvégzését követően a pályázók oktatói névjegyzékre kerülnek, amely nyilvános,
az NCSSZI azt a saját honlapján közzéteszi.
A Képzők Képzése sikeres elvégzése nem jelent automatikus oktatói megbízást, de a képzéseket
szervezők csak az oktatói névjegyzéken szereplőkkel együttműködve tarthatják a képzéseket.

4. A pályázatok beadásának módja
a.) Pályázni kizárólag a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP-5.2.6 kiemelt projekt
honlapjáról (www.tamop526.hu) letölthető pályázati adatlap kitöltésével lehet.
Pályázatot zárt borítékban, magyar nyelven egy aláírt eredeti és egy másolati példányban a mellékletekkel
együtt fűzve vagy kötve kell benyújtani. A pályázat fedőlapján szerepelnie kell az „eredeti” vagy „másolati”
megjelölésnek, valamint a pályázó nevének.

A pályázatot zárt csomagolásban kizárólag postai – tértivevény, ajánlott - úton lehet benyújtani a következő
címre:
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
TÁMOP-5.2.6.
Oktatói Pályázat
1590 Budapest, Pf.: 99.
A pályázattal kapcsolatos – a tamop526@ncsszi.hu e-mail címre írásban megküldött
– kérdésekre folyamatosan, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban
elektronikus úton megküldött levélben adunk választ.
A kérdéseket és válaszokat az adatvédelmi előírásoknak
megfelelő
módon
a
www.tamop526.hu
weboldalon
közzétesszük.
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b) A pályázati dokumentáció








a pályázati adatlap hiánytalanul kitöltve;
1. számú melléklet – Nyilatkozat adatkezelésről
a pályázati adatlaphoz csatolt, saját kezű aláírással ellátott Europass önéletrajzi sablon kitöltött
változata –2. számú melléklet – (a pályázati adatlap 5. számú melléklete tartalmaz egy kitöltési
útmutatót az önéletrajz kitöltéséhez);
a pályázati felhívásban előírt, saját kezű aláírással ellátott, a legmagasabb – a képzési területhez
illeszkedő – iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, tanúsítványok pályázó által hitelesített
másolata; (Kérjük, a pályázati adatlapban megjelölt képesítések kapcsán az összes végzettséget
igazoló dokumentumát küldje be!)
nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény
(Knyt) és a végrehajtásra kiadott 67/2008. (III.29.) Kormányrendelet szerint – 3. számú melléklet
Jelen pályázati felhívás 1.1. és/vagy 1.2. területek esetében a pályázó saját kezűleg aláírt teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázat esetén vállalja a
képzők képzésén való részvételt az általa megjelölt képzéstípus, képzéstípusok esetében – 4.
számú melléklet

c) A pályázásból kizáró tényezők


CLXXXI. Törvény (Knyt) 6. és 9.§-ában meghatározott személyek, nem megfelelő végzettség és
a jelen pályázatban előírt szakmai tapasztalat hiánya.



A pályázati adatlapot számítógéppel kell kitölteni. A pályázati adatlap szerkezetében nem
módosítható, újabb sorokkal nem bővíthető. Bármely módosítás a pályázatból való kizárást vonja
maga után.

5. Hiánypótlás
A benyújtott pályázati dokumentációval kapcsolatosan az NCSSZI maximum 1 alkalommal biztosít
lehetőséget hiánypótlásra. A hiánypótlást követően sem megfelelő pályázati anyagok elutasításra kerülnek.
Az elutasító levél kézhezvételét követően lehetőség van új pályázat benyújtására. Ez utóbbi esetben, a
pályázat bírálat folyamata, az előző (elutasított) pályázatot figyelmen kívül hagyva, újból elindul.

6. A pályázat benyújtásának határideje
Pályázatokat legkorábban 2015. február 18-tól lehet benyújtani folyamatosan.
Az NCSSZI fenntartja a jogot, hogy ha a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatok száma eléri a 120at akkor a pályázatot felfüggessze.
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