Képzési felhívás

Foglalkoztatási Szakmai Műhely – Szociális munkások ismereteinek
bővítése a hajléktalan emberek foglalkoztatási helyzetének javítása
érdekében
A képzés engedélyszáma: M-05-020/2016
Óraszám: 7 fórum
Pontszám: 40 pont
Képzés díja: 0 Ft
Műhelyvezető: Keserű Zsolt
A foglalkoztatási műhely célja, hogy hatékonyabbá tegye és felgyorsítsa a szervezeten belüli,
(és a szervezetek közötti) a hajléktalan ügyfelek foglalkoztatásával kapcsolatos formális és
informális csatornákon zajló kommunikációt. Ez a párbeszéd csak akkor lehet hatékony, ha
- olyan tudáson alapul, amelyek figyelembe veszik a hajléktalan személyekre vonatkozó
speciális szükségleteket
- bemutatásra kerül az ügyfelek foglalkoztatásában szerepet játszó intézményes háttér
- a szociális munkások számára készségszinten rendelkezésre állnak a segítségnyújtáshoz
elengedhetetlen ismeretek
- szakmai diskurzus alakulhat ki a gyakorlatban megfogalmazódó problémákról,
diszfunkciókról és feladatokról
Várható időpont:
2017.03.30. 10.00-13.00

Témáink:
Modellprogramok a hajléktalan emberek komplex támogatására - A
ferencvárosi „LÉLEK” program szakmai munkájának bemutatása

2017.04.27. 10.00-13.00

A rehabilitációs eljárás - Milyen tapasztalatok halmozódtak fel a
szakértők munkája során a bevezetés óta az elmúlt 9 évben?
Milyen rehabilitációs utak adódnak ügyfeleink számára?
Tapasztalatok a megváltozott munkaképességű ügyfelek gyakorlati
rehabilitációs lehetőségeiről
Melyek a rehabilitációs eljárást érintő lényeges változások 2017ben?
A BMSZKI Álláskereső Irodái munkájának, szolgáltatásainak,
aktuális helyzetének bemutatása
Modellprogramok a hajléktalan emberek foglalkoztatásában - A
Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan embereket foglalkoztató
Mosoly utcai mosodájának bemutatása
Hajléktalan emberek foglalkoztatása a nyílt munkaerő-piacon - Az
Újbuda Prizma Nonprofit Kft. gyakorlatának bemutatása a
munkahely megtartásának érdekében
Munka-rehabilitáció a pszichiátriai betegek foglalkoztatásának
érdekében - A Szigony alapítvány programjainak bemutatása
Segélyezés vs. foglalkoztatás - A Fővárosi Önkormányzat Könyves
Kálmán krt-i segélyezési irodájának bemutatása

2017.05.25. 10.00-13.00
2017.06.29. 10.00-13.00
2017.09.28. 10.00-13.00
2017.10.26. 10.00-13.00
2017.11.30. 10.00-13.00

A képzés helyszíne: 1134 Budapest, Dózsa út 152.
A jelentkezési lapokat 2017. március 20-ig kérjük a keseru.zsolt@bmszki.hu e-mail címre, vagy
– amennyiben e-mail küldésre nincs mód - a 06-1-238-95-01-es fax számra elküldeni.
További információ: Keserű Zsolt, tel: 06-1-217-6920; 06-1-282-6804; 30/485-3076
Email: keseru.zsolt@bmszki.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
tel: 06-1-238-95-25
www.bmszki.hu

