Tájékoztató
a 2013 februárjában induló Vezetői esélyegyenlőségi kompetenciák képzésről
Programakkreditációs szám: PL-5520
című 116 órás továbbképzés indításáról.
Az FSZK Nonprofit Kft. Vezetői esélyegyenlőségi kompetenciák
címmel akkreditált képzést indít 2013. február 22-ei kezdéssel.
Azonosító: 71304
A továbbképzés célja: a leendő vezetők, vagy már vezetői pozícióban dolgozók
szemléletmódjának, kompetenciáinak fejlesztése, annak érdekében, hogy képessé
váljanak munkahelyük, szervezetük befogadó szemléletűvé alakítására,
amellyel hozzájárulnak a fogyatékos személyek diszkriminációmentes, egyenlő
esélyű munkaerő-piaci érvényesüléséhez, elősegítve ezzel önálló életvitelük és
teljes körű társadalmi részvételük megteremtését. A képzés sikeres elvégzésével a
résztvevők képessé válnak a fogyatékos személyek társadalmi befogadásával kapcsolatos
kérdések szervezeti és vezetői szempontú megközelítésére és arra, hogy munkahelyi
szervezetüket a fogyatékos személyek befogadására alkalmassá tegyék. A képzés
speciális,
vezetői
kompetenciák
fejlesztésére
irányuló
ismeretanyaga
és
a
szemléletformáló, érzékenyítő képzési elemei hatására fejlődjön a résztvevők
együttműködési és kommunikációs képessége a fogyatékos személyekkel. A képzés a
résztvevők elfogadó, diszkriminációmentes attitűdformálásához is hozzájárul.
A képzésbe bevonható résztvevők száma: 8 -20 fő
A képzés tervezett időszaka: 2013. február 22 - 2013. május 25.
Képzés ritmusa: péntek délután 4 tanóra, szombati napokon 6 tanóra (heti-kétheti
rendszerességgel)
A képzés térítésmentes, az FSZK Nonprofit Kft. és az Európai Uniós támogatásából
megvalósuló TÁMOP 5.4.5-11/01 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés
szakmai tudásának kialakítása” kiemelt projekt keretén belül kerül megtartásra.
A képzés jelentkezési feltételei, a jelentkezési dokumentumok és képzés ütemezése a
képzési dosszié letöltésével érhető el.
Jelentkezési határidő: 2013. február 13. 12.00 óra
További információ,részletes képzési felhívás az alábbi linken érhető el:
http://fszk.hu/tajekoztato-a-2013-februarjaban-indulo-vezetoieselyegyenlosegi-kompetenciak-kepzesrol-programakkreditacios-szam-pl5520-cimu-116-oras-tovabbkepzes-inditasarol/

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft
Cím: H-1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Telefon: 06 1 450 3230 • Telefax: 06 1 450 3235
www.fszk.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0849-04
Intézményi Akkreditációs Lajstromszám: AL-2057

Elérhetőségek:
A képzéssel kapcsolatos megkereséseket Major Szilvia képzési koordinátor várja, az
alábbi elérhetőségeken:
Tel: + 36 (1) 450 32 30/125 mellék, Fax: + 36 (1) 450 32 35
Mobil: + 36 30 756 7187, Mail: major.szilvia@fszk.hu
Székhely: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., 1139
Budapest, Pap Károly u. 4-6. V. emelet

