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Kedvezményezett neve, címe: SZKTT Humán Szolgáltató Központ 
5000 Szolnok, Városmajor út 67/A. 

A projekt címe: „KÉPES” - KÖNYV 
TÁMOP-5.4.6.A-12/2-2012-0006. 

A projekt megvalósulásának  
helyszíne: 5000 Szolnok, Városmajor út 67/A. 

A projekt megvalósításának kezdete: 2012. szeptember 01. 

A projekt megvalósításának befejezése: 2014. augusztus 31. 

Elnyert támogatási összeg: 15.692.616 Ft 

Támogató:  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

A projekt tartalma: 

A fogyatékos, időskorú vagy megváltozott munkaképességű emberek esetében a társadalom 
többségétől való elszigetelődést erősítő akadálymentesítettség hiányának kompenzálását segíti 
jelen projekt azzal, hogy a szociális területen dolgozó szakembereket erre kiképzett oktatókkal, 
az ezt megcélzó képzési programokon keresztül támogatja. A megvalósítás során a projekt 
együttműködik a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. – vel, 
aki a tananyag kidolgozásán és az oktatók kiképzésén túl, szakmai szolgáltatásokon keresztül 
segíti a projektmunkát. 

Akkreditált felnőttképzési intézményként (felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0017-05, 
intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2170) 3 tananyagot (A kommunikációs hídépítés- ép 
és fogyatékos emberek között- módszertana, Egyenlő esélyű hozzáférés lélektani összetevői - 
moduláris képzés, Esélyteremtő kapcsolati tréning szociális területen dolgozó szakemberek 
számára) minősíttettünk illetve akkreditáltattunk, melynek lebonyolítása során, oktatóink közel 
két éven keresztül, 888 órányi tananyag átadásával, 200 fő szociális szakember továbbképzését 
valósítják meg. 

A képzéseken keresztül a szakemberek egyfajta személyiségfejlesztésére, a témával kapcsolatos 
információ frissítésre, továbbá a mai elvárásoknak megfelelő esélyegyenlőség központú 
szemlélet megteremtésére kerül sor. 
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