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Egészségügyi célú nemzetközi önkéntes szolgálatra kiutazók felkészítése (E-001104/2015/D020) 

 

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság – az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 

azonosítószámú, Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve című kiemelt projekt megvalósítójaként és 

felnőttképzőként az ifjúsági korosztály kezdeményezéseinek felkarolásáért, közösségfejlesztői folyamataik 

támogatásáért felelős ifjúsági szakemberek, közösségfejlesztők felkészítését, a korosztály egyéni és csoportos 

kompetenciafejlesztését, az ifjúsági kezdeményezések eredményes megvalósulásának támogatását, valamint mindezen 

folyamatok szakmai menedzselését megcélzó felnőttképzési programokat dolgozott ki, és szervez annak érdekében, 

hogy minden szervezet a saját igényeinek, feladatainak megfelelő tudáshoz juthasson. 

A képzés célja, olyan egészségügyi szakképzettséggel rendelkező, elsősorban orvosok vagy nővérek ismereteinek bővítése 

és készségeik fejlesztése, akik nemzetközi önkéntes programokban kívánnak részt venni elsősorban a világ migrációs 

kibocsátó területein. Ennek megfelelően cél, hogy a külhoni egészségügyi központokban dolgozók továbbképzése 

érdekében, vagy egyéb egészségügyi önkéntes szolgálatra utazáshoz a célországra adekvát felkészültséggel rendelkezzenek 

az Európa kultúrájától eltérő erkölcsi, vallási és etnikai környezetben. További cél a nemzetközi önkéntes programokban 

való részvételhez és a vállalt feladatok sikeres ellátásához szükséges interkulturális kommunikációs technikák, az európai 

kultúrkörön kívüli vallási és kulturális alapismeretek, szokások megismerése és elsajátítása, az önkéntességre vonatkozó 

hazai és nemzetközi jogi szabályozás, illetve a hazai és a nemzetközi önkéntes szervezetek megismerése, 

biztonságtudatosság és krízishelyzetek esetén követendő viselkedésformák bemutatása. 

A képzés célcsoportja minden olyan, középfokú vagy felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező személy, aki 

nemzetközi önkéntes programban kíván részt venni. 

Képzési idő: 10 óra (4 óra elmélet és 6 óra gyakorlat). Megengedett hiányzás mértéke: 20%. A teljesítmény ellenőrzésének 

és értékelésének módja a felnőttképzési szerződésben meghatározott. 

A képzés formája: csoportos képzés (maximum 25 fős csoportban). 

A képzési programba való bekapcsolódás feltétele: középfokú végzettség, egészségügyi szakképzettség. 

A képzéshez kapcsolódó – választható - szolgáltatás: előzetes tudásmérés. Amennyiben igénybe kívánja venni, kérjük 

jelezze a rita.zambo@erifa.hu emailcímen.  

 

   

Tananyagegységek:  

• Egészségügyi célú nemzetközi önkéntes szolgálatra kiutazók felkészítése (10 óra) 

 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány. 
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