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Jelentkezz kortárs/sorstárssegítő képzésre!
A Váltó-sáv Alapítvány engedélyezett képzést indít budapesti helyszínnel a téma és a terület
(fogvatarottak,
szabadultak,
kriminális
életvezetésűek,
hátrányos
helyzetűek
segítése/támogatása) iránt érdeklődők számára.
A képzés megnevezése:
A képzési program nyilvántartási száma:
Időtartam/óraszám:
Kezdési időpont:
Ütemezés:

Kortárs/sorstárssegítő képzés
E-000363/2014/D002
30 óra
2016. 02. 06. szombat, 09.00
1. nap: 2016. 02. 06. szombat, 09.00-17.00
2. nap: 2016. 02. 07. vasárnap, 09.00-

17.00
3. nap: 2016. 02. 12. péntek, 09.00-17.00
4. nap: 2016. 02. 13. szombat, 09.00-15.00
A képzés célja : kortárs/sorstárs segítő képzése, kinek legfontosabb szerepe az, hogy értő
társ; előnye, hogy „mindig kéznél van”, nem kell intézményes megoldásokat keresni
(határokat átlépni, gyors, nem válik megbélyegzetté a segítségéért forduló), valamint az, hogy
a kortársak/sorstársak könnyebben nyílnak meg egymásnak („egy cipőben járnak”),
könnyebben értik meg egymás problémáit. A képzés során a résztvevő a szociális
kompetencia fejlesztés, saját élményű tapasztalatok át-/megélése eredményeképpen, valamint
alapvető társadalmi ismeretek megszerzése, a segítő munkával kapcsolatos ismeret, tudás és
gyakorlat alapjainak elsajátításával képes lesz kortársai/sorstársai élethelyzetének
megértésére, valamint a változás/változtatás facilizálására, a személy aktivitásának
mozgósítására a helyzet kezelésében
A képzésen való jelenlét és sikeres vizsga esetén tanúsítványt kap a résztvevő.
A képzés önköltséges, 20. 000.- Ft, melyet átutalással és/vagy készpénzben, 2 részletben lehet
fizetni (a képzés megkezdése előtt, ill. a képzés első napján).
A képzésre jelentkezőket várunk 2016. 02. 01. (hétfő) 24.00 óráig a következő e-mail
címekre: alapitvany@valtosav.hu ÉS a kornel.posa@gmail.com. A jelentkezés tartalmazza a
jelentkező nevét, életkorát (születési dátum), jelenlegi státuszát (dolgozik, tanul stb.), ill. egykét rövid mondatot arról, miért kíván részt venni a képzésen, valamint e-mail címét és
telefonszámát. A jelentkezés fogadása után ún. jelentkezési lapot küldünk, melynek kitöltött
visszaküldése után él a jelentkezés.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai

