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Református Felnőttképzés

2008. november 19-én 

MRE zsinata elfogadja az Magyarországi 
Református Egyház Zsinati Hivatala Református Egyház Zsinati Hivatala 
Szeretetszolgálati Iroda felnőttképzési 
terveit, így elindulhat az akkreditáció



Miért szeretnénk képzéseket 
indítani?

�Isten által ránk bízott feladatok elvégzése 

�Képzési igények – Iroda, intézmények, 
gyülekezetekgyülekezetek

�új munkatársak

- megfelelő munkatársak képzése, 

�régi munkatársak

- kiégés ellen, lelki feltöltődés 



Képzési lehetőségek

�kreditpontos – szociális szférában, 
munkatársi továbbképzés

�OKJ �OKJ 

�Felnőttképzési Akkreditáció Testület által 
akkreditált 

�Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott 
képzések





Kreditpontos továbbképzések
Idős ellátásban

�Demenciában szenvedők foglalkoztatása 

�Hospice

�Lelkigondozói�Lelkigondozói

�Mozgásterápia

�Közelebb az emberhez, kommunikáció

�Látássérültek, és hallássérültek 
intézményeinkben 





Kreditpontos továbbképzések
Fogyatékos ellátásban

�Krízis, konfliktus, kommunikáció 
(fogyatékos)

�Humánerőforrás menedzsment szerepe a 
szociális szférában (Fogyatékos)

�Humánerőforrás menedzsment szerepe a 
szociális szférában (Fogyatékos)

�Életminőség a fogyatékos személyek 
komplex ellátásában

�A foglalkozási stressz kezelése, a kiégés 
megelőzése a fogyatékos ellátása során



Kreditpontos továbbképzések
Fogyatékos ellátásban

�Fogyatékos személyek és családjaik 
szolgálatában – A segítők segítése

�Látássérült, és hallássérültek �Látássérült, és hallássérültek 



Kreditpontos továbbképzések
Szenvedélybeteg ellátás

�A Kanadai Portage Terápiás Közösség 
Kezelési Eszközei



Kreditpontos továbbképzések
Gyermekjóléti ellátás

�Nevelőszülő

�Családi életre nevelés a nevelő szülői 
családbancsaládban



Kreditpontos továbbképzések
Egyéb témában

�Fejlesztő tréning személyzeti munka 
szociális szférában dolgozó 
intézményvezetőknek

�Szupervízió  felhasználási készségek �Szupervízió  felhasználási készségek 
fejlesztése

�Segítő kapcsolat alapismeretek humán 
szakemberek számára

�vezetéselméleti tréning



Kreditpontos továbbképzések
Egyéb témában

�Case management, esetmenedzselés

�Részlegvezetőknek mediáció, konfliktus 
kezeléskezelés

�Gyászfeldolgozás

�Kapcsolatkezelés

�Non-profit management

�Romológia, + mediáció



Kreditpontos továbbképzések
Egyéb témában

�Burn out, kiégés
�Jogi alapismeretek, szociális-, munka-, 

közigazgatási-, pénzügyi stb.közigazgatási-, pénzügyi stb.
�Vezetői tréning a hatékony, önazonos, 

hiteles vezetői stílus kialakítására vezetők 
számára

�A stresszkezelés és a relaxáció technikái 
saját - élményű tréning



Felnőttképzési Akkreditáció Testület 
által akkreditált

60 < órás képzések

�Ifjúsági vezető képző

�Szenvedélybetegek és családtagjaik �Szenvedélybetegek és családtagjaik 
lelkigondozása

�Házi beteggondozó

�Gazdaasszony képző



Felnőttképzési Akkreditáció Testület 
által akkreditált

�Világosságot a világnak I-II , misszió

�Misszionárius

�Kórházi lelkigondozó�Kórházi lelkigondozó

�Intézményi vezetőképző



OKJ-s képzések
• Intézményvezetői képzés
• Házi beteggondozó
• Gazdaasszony képzés
• Fogyatékos foglalkoztató• Fogyatékos foglalkoztató
• Ápoló
• Szociális gondozó és ápoló
• Szociális gondozó
• Geriátriai szakápoló



OKJ-s képzések

• Hospice szakápoló

• Jelnyelvi tolmács

• Mentálhigiénés asszisztens• Mentálhigiénés asszisztens

• Nevelőszülő

• Szenvedélybeteg-gondozó

• Szociális asszisztens

• Szociális szakgondozó



Nem akkreditált, egyházunk által 
elfogadott képzések

• Családi konfliktusok lelkigondozása
• Szenvedélybetegek családtagjainak 

lelkigondozói hétvégéjelelkigondozói hétvégéje
• Egyéni szupervízió – hivatásgondozás
• Csapatépítő tréning
• Csoportvezetői tréning
• Világosságot a világnak I-II
• Gyülekezeti missziói képzés
• Gyerekmegőrző kurzus, vasárnapi iskola



Nem akkreditált, egyházunk által 
elfogadott képzések

• Diakónus továbbképzés
• Csoport kezelés, lelkigondozó, 

beteglátogatóbeteglátogató
• Presbiteri, nőszövetségi képzés
• Jövőképtervezés
• Elégedettség mérés összeállítása
• Részlegvezetőknek mediáció, konfliktus 

kezelés



Erősségeink, értékeink

• Gyülekezettel közösségépítés

• Szakmailag jól felkészült oktatók

• Egyháziasság szakmásítva• Egyháziasság szakmásítva

• Hiteli megerősítés, egyházi plusz

• Rugalmasság

• Kapcsolati tőke teremtése

• Spirituális tartalom, alap (felkészítés az erre való
nyitottságra)



Erősségeink, értékeink

• Egyházi network: (célcsoportok elérése)
gyülekezeti hálózat, intézményháló

• Közösség formáló attitűd
• Keresztyén értékek• Keresztyén értékek
• Igény/szükséglet alapú képzés szervezés
• Tolmács szerep = misszó = misszió világ és

egyház között
• Kiemelkedően magas szintű szakmai tudás
• Megbízhatóság



Erősségeink, értékeink

• Nyomonkövetés, utógondozás

• Sem individuális, sem intézményszintű
profitabilitás nem elvárásprofitabilitás nem elvárás



Lehetőségeink 

• pályázatírás

• állami támogatás• állami támogatás



Szakmai tanácsadó testület

• Koncz Gábor, Magyar Kultúra 
Alapítvány igazgatója

• Dr. Nagy István KRE-TFK • Dr. Nagy István KRE-TFK 
főigazgatója

• Victorné Erdős Eszter



Képzések helyszínei

• Budapest, Schweitzer Albert 
Református Szeretetotthon

• MEÖT• MEÖT

• Kálvin otthon



Kreditpontos továbbképzés 
esetén

• 10-15 fő felett országosan!

Érdemes összefogni a szomszédos 
intézményekkelintézményekkel

• + Mátraháza

• + Berekfürdő



Jelentkezés

• felnottkepzes@zsinatiiroda.hu

• szabo.anna@zsinatiiroda.hu

• 30-639-5373• 30-639-5373

• Szabó Anna



Szeretettel várom ötleteiket, 
javaslataikat, igényeketjavaslataikat, igényeket



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!figyelmüket!


