Fiatalokkal végzett szociális munka nemzetközi gyakorlata
szakmai műhely
Képzési felhívás
A képzés engedélyszáma: M-05-001/2017
Óraszám: 8 fórum
Pontszám: 12 pont
Képzés díja: 0 Ft
Műhelyvezető: Csató Bálint
A Fiatalokkal végzett szociális munka nemzetközi gyakorlata című M-05-001/2017 engedélyszámú,
akkreditált szakmai műhely keretében 8 alkalommal hajléktalan ellátásban dolgozó szakemberek,
kollégáink tartanak előadást külföldi szakmai tapasztalataikról. Az előadásokat beszélgetés, szakmai
vita követi. A szakmai továbbképzésen való részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött. A
műhelyen való rendszeres megjelenésért 12 továbbképzési pont adható.

Várható időpont:

Témáink:

2017. szeptember 26.
16-19 óráig
2017. október 31.
16-19 óráig
2017. november 28.

Gál János szociális munkás - Szervezetfejlesztés, minőségmenedzsment a
hajléktalan ellátásban – a holland HVO Querido gyakorlata
Pilling Katalin szociális munkás - Az athéni ARSIS szervezet menekültek
számára kialakított programjai, fiatal ügyfelekkel végzett szociális munka.
Popovics Judit pszichológus, szociális munkás - A skót The Rock Trust
szervezet 16 és 25 év közötti, hajléktalan fiatalok számára létrehozott
16-19 óráig
foglalkoztatási és lakhatási programjai.
2017. december 19.
Dobszai Szabina szociális munkás - A finn Y-Foundation szociális
16-19 óráig
lakásügynökség szerepe. Fiatal hajléktalan emberek számára létrehozott
lakhatási programok.
2018. január 30. Bálint Zoltán szociális munkás - A holland Humanitas Onder Dak szervezet
Housing First programjai, továbbá a szervezet speciális, - 8 és 25 év közötti,
16-19 óráig
saját otthonukból távozni kényszerülő fiatalok számára kialakított
szolgáltatásrendszere
2018. február 27. Csonka Fanni szociális munkás - A horvát MOST civil szervezet ifjúságsegítő
tevékenysége. A szervezet fő célcsoportjai a viselkedési zavarokkal küzdő
16-19 óráig
kiskorúak és a fiatal felnőttek, ezen belül is a fiatal bűnelkövetők.
2018. március 27. Botos Laura szociális munkás - A lengyel Üdvhadsereg és a Varsói Egyetem
együttműködésében megvalósult, fiatal hajléktalan ügyfelek számára
16-19 óráig
kialakított segítő programok.
2018. április 24. Sipos Anna szociális munkás – Az ír Focus Ireland fiatalokat megcélzó
16-19 óráig
képzési, lakhatási és foglalkoztatási programjai.
A képzés helyszíne: 1134 Budapest, Dózsa út 152. Klubhelyiség / Könyvtár

A jelentkezési lapokat 2017. szeptember 8-ig kérjük az erasmus.bmszki@gmail.com e-mail címre, vagy
– amennyiben e-mail küldésre nincs mód - a 06-1-238-95-01-es fax számra elküldeni.
További információ: Oláh Dóra, Csató Bálint tel: 06-1-238-9527; Email: erasmus.bmszki@gmail.com

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

