1. számú melléklet
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások fejlesztése a keletbékési térségben” című projekthez kapcsolódódó ösztöndíj pályázathoz
A pályázattal érintett településeken (Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz) jelentkező
hiányszakmák és a betöltésükhöz szükséges iskolai végzettségek listája
Munkakör megnevezése

Szükséges iskolai
végzettség megnevezése

szociális asszisztens

középfokú végzettség

családsegítő /
esetmenedzser

felsőfokú végzettség

Szükséges szakképzettség megnevezése
szociális asszisztens
pedagógiai asszisztens (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ),
gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(OKJ),
szociális segítő (OKJ),
szociokulturális animátor (OKJ),
foglalkoztatás szervező (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ),
ifjúságsegítő (OKJ),
felsőfokú szociális munkás asszisztens,
felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens,
gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens
Elsősorban: általános szociális munkás, szociális
munkás felsőfokú szociális szakképzettség,
okleveles
pszichológus,
pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakképzettség, szociológus,
felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző,
közösségi szociális munkás, családterápiás
konzultáns,
családterapeuta,
kognitív- és
viselkedésterápiás
konzultáns, család- és
gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és
gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő
pedagógus,
játékés szabadidő- szervező tanár, addiktológiai
konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár,
pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus,
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles
pasztorális
tanácsadó/okleveles
pasztorális
tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,

szociális munkatárs

Terápiás munkatárs

felsőfokú végzettség

felsőfokú végzettség

okleveles szociális gazdasági szakember,
okleveles egészségügyi szociális munkás,
szociális munkás, okleveles szociálpolitikus,
szociálpedagógus, szociális menedzser, gyermekés ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns
addiktológus,
autizmus
specifikus
szolgáltatásszervező, általános és családügyi
mediátor,
családkonzulens/családterapeuta,
diplomás ápoló, egészségfejlesztési szakember,
egészségügyi
szervező,
foglalkozási
rehabilitációs szaktanácsadó, gyógypedagógus,
mentálhigiénés szakember, viselkedéselemző,
demencia
gondozó,
okleveles

szociálgerontológus
jogász, vidékfejlesztési agrármérnök,
agrármérnök, kertészmérnök, geográfus, területés településfejlesztő, földrajz (BA), közgazdász
(BA, BSc), stb.
közművelődési szakember:
andragógus, művelődésszervező, stb.

pályázatíró

felsőfokú végzettség

közművelődési
szakember

felsőfokú végzettség

óvodapedagógus

felsőfokú végzettség

óvodapedagógus

ápoló

felsőfokú végzettség

diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló,
okleveles ápoló, mentőtiszt, intézetvezető

középfokú vagy felsőfokú
végzettség

csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)
bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és
kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és
gyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens
(FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
vagy
ezen
képesítések
valamelyikével
rendelkező: védőnő, pedagógus szakképzettségű
személy, felsőfokú szociális szakképzettségű
személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)

kisgyermeknevelő

közösségi pszichiátriai
középfokú végzettség
gondozó
közösségi
középfokú végzettség
szenvedélybeteg gondozó
Gondozó, ápoló

középfokú végzettség

pszichiátriai gondozó
szenvedélybeteg gondozó
szociális gondozó, ápoló, általános ápoló és
asszisztens, demencia gondozó, gerontológiai
gondozó, szociális szakgondozó

