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TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Segítők innovatív Egyesülete közhasznú Egyesület és a Lép éselőny Egyesület észvételével 

szeretnék Önt tájékoztatni egy képzési lehet őségről                                                                          
 
A megújulás vagy éppen életmódváltás szükségességét minden nő érzi magánéletében. Egy szakma 
megtanulását éppúgy, mint az álláskeresés gyakorlata  területein a naprakész ismeret elengedhetetlen. 
Ezekre a területekre való célzott felkészülés lehetőségét kínálja az „Életreval(l)ó!” program (TÁMOP-5.3.1-c-
09/2-2010-0102)  A program személyre szabott képzéseket és támogató szolgáltatásokat kínál az önálló 
életvitel vagy a munkaerőpiacra való visszatérés érdekében. A siker kulcsa, hogy mindenki megtalálja a 
számára fontos „átalakuláshoz” vezet ő utat, eszközöket és kapcsolatokat. 

  
TTÁÁMMOOGGAATTOOTTTT  TTAANNFFOOLLYYAAMMAAIINNKK::   

 Tanulás módszertan, készség fejleszt ő  tréning   
 

 Szociális gondozó és ápoló képzés   
    OKJ 33 762 01 0010 33 02 

A képzés célja szociális intézményeknél alapellátási, gondozási 
feladatok ellátására való felkészítés. Főbb témakörök Előzetes 
tudásszint felmérés, Gondozási-ápolási feladatok, A sajátos 
szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban, 
Idősgondozási feladatok, Az idősellátás adminisztrációja. 
 

 Számítógépes adatrögzít ő képzés  
OKJ 52 347 03 0100 31 01 
 A 180 órás képzés a piacon keresett, illetve további specializálódási 
lehetőségeket biztosít pl. call center, ügyvitel. 

 
 Számítástechnikai klub : Célja az informatikai képességek fejlesztése. 

Alapvető programok – Word, Exel, Power Point, Internet - megismertetése a 
projektrésztvevőkkel, kéthetente, heti két órában. 

 
 Motivációs Klub : Célja tapasztalatátadás, kapcsolatok kiépítése. A stabil életvitel létrehozása és a már 
meglévő tapasztalatok, tudás fejlesztése érdekében különböző élethelyzetű nők összehozása, tapasztalatok 
átadása, előadások, beszélgetések szakemberek részvételével. 
 
 Egyéni tanácsadások : A klubszolgáltatásokhoz kapcsolódva szükségesnek látjuk egy olyan tanácsadás 

kifejlesztését, ahol a projektrésztvevők mentálhigiénés állapotát tudjuk nyomon követni, valamint a csoport 
bevonásával segítséget nyújtani az egyéneknek.  
 
A programba kerülés térítésmentes . Jelentkezzen, keressen minket ! 
 
Ön ideális jelölt, ha:  

 hisz abban, hogy változtatni kell, ha változást ak ar,  
 kitartó, rugalmas, elfogadja a pozitív gondolkodás  módszerét, 
 és nyitott arra hogy kell átalakulni, 
 
 A programra telefonon az 52/321-666 számon 

lehet regisztrálni, illetve személyesen kedd 8-10 
óra között a Hajdúsámson, Pet őfi utca 8. szám 
alatt. Online jelentkezés:  
a www.jobbanoknek.hu  internetes oldalon.  
 


