FELHÍVÁS SZAKMAI MŰHELYEKEN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Továbbképzési pontszerzésre lehetőséget adó szakmai műhelyek kerülnek
megrendezésre
A kiemelt projekt keretében július hónapban a 9/2000 SzCsM rendelet 7. §-ban
meghatározott ellátotti területekkel összefüggésben szakmai műhely típusú továbbképzési
programok indulnak.
A szakmai műhelyek célja a személyes gondoskodást végző szakemberek együttműködését
erősítő készségek fejlesztése.
A
hat
alkalomból
álló
műhelyek
résztvevői
számára
a
projekt
keretében
kidolgozott tananyagok tartalmi és módszertani értékelésére is lehetőséget biztosítunk.
A szakmai műhelyek megvalósítására országos szinten kerül sor, ellátotti területenként az
alábbi időpontokban és helyszíneken:
Szakmai műhely címe

Időpont

Ellátotti terület

Település

1.

Interprofesszionalizmus a
sokproblémás családok
szociális gondozásának
fejlesztéséért

1-2. alkalom:
2014.07.01.
(kedd)

3-4. alkalom: 5-6. alkalom:
2014.07.02. 2014.07.03.
(szerda)
(csütörtök)

családvédelem,
családgondozás

BUDAPEST

2.

Interprofesszionalizmus a
fogyatékos személyek
gondozásának fejlesztéséért

1-2. alkalom
2014.07.15.
(hétfő)

3-4. alkalom
2014.07.16.
(kedd)

5-6. alkalom
2014.07.17.
(szerda)

fogyatékosok
szociális ellátása

DEBRECEN

3.

Interprofesszionalizmus a
hátrányos helyzetű,
veszélyeztetett gyermekek
gondozásának fejlesztéséért

1-2. alkalom
2014.07.15.
(kedd)

3-4. alkalom
2014.07.16.
(szerda)

5-6. alkalom
2014.07.17.
(csütörtök)

gyermekjóléti
alapellátás

PÉCS

1-2. alkalom
2014.07.21.
(hétfő)

3-4. alkalom
2014.07.22.
(kedd)

5-6. alkalom
2014.07.23.
(szerda)

gyermekvédelmi
szakellátás

BAJA

1-2. alkalom
2014.07.01.
(kedd)

3-4. alkalom
2014.07.02.
(szerda)

5-6. alkalom
2014.07.03.
(csütörtök)

hajléktalanellátás

SZÉKESFEHÉRVÁR

3-4. alkalom
2014.07.22.
(kedd)

5-6. alkalom
2014.07.23.
(szerda)

idősek szociális
ellátása

MISKOLC

3-4. alkalom
2014.07.16.
(szerda)

5-6. alkalom
2014.07.17.
(csütörtök)

pszichiátriai- és
szenvedélybeteg
ek szociális
ellátása

SOPRON

3-4. alkalom
2014.07.02.
(szerda)

5-6. alkalom
2014.07.03.
(csütörtök)

idősek szociális
ellátása

BUDAPEST

Interprofesszionalizmus a

4. védelembe vett gyermekek

gondozásának fejlesztéséért

5.

Interprofesszionalizmus a
hajléktalan személyek
szociális gondozásának
fejlesztéséért

6.

Interprofesszionalizmus az
idősek szociális
gondozásnak fejlesztéséért

7.

Interprofesszionalizmus a
pszichiátriai- és
szenvedélybetegek szociális
gondozásának fejlesztéséért

8.

Képzési programok,
tananyagok véleményező és
fejlesztő fóruma

1-2. alkalom
2014.07.21.
(hétfő)
1-2. alkalom
2014.07.15.
(kedd)
1-2. alkalom
2014.07.01
(kedd)
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A szakmai műhelyek megrendezésére 3 egymást követő napon kerül sor az alábbi ütemezés
szerint:
Szakmai műhely 1. nap
1. műhely alkalom: 9:00 -13:00
2. műhely alkalom: 14:00 – 18:00
Szakmai műhely 2. nap
3. műhely alkalom: 9:00 -13:00
4. műhely alkalom: 14:00 – 18:00
Szakmai műhely 3. nap
5. műhely: 9:00 -13:00
6. műhely: 14:00 – 18:00
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az interprofesszionális szemlélet hangsúlyozása érdekében
a tervezett továbbképzésekre nem csak az adott ellátotti területen dolgozó szakemberek,
hanem az egyéb ellátotti területen személyes gondoskodást végző, továbbképzési
kötelezettséggel bíró munkavállalók jelentkezését is várjuk!
A szakmai műhelyeken való részvétellel kreditpont szerezhető a továbbképzésre kötelezett
munkavállalók számára.
A műhelyekre történő jelentkezés a projekt elektronikus felületén keresztül lehetséges,
amely a www.ncsszi-pr.hu/tamop5410 linken keresztül bejelentkezést követően érhető el.
Jelentkezési határidő: 2014.06.15; 24:00 óra.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelentkezéseket műhelyfoglalkozásonként maximum 25
főig áll módunkban fogadni!
Budapest, 2014. május 22.
A szakmai műhely meghívóját a kapcsolódó dokumentumok alatt találja!
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