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A szakdolgozói ráépített képzési program keretein belül 9 fő szakdolgozót 
iskoláztunk be.  A 2013. évben epidemiológiai szakápoló szakon 1 fő, pszichiátriai 
szakápoló szakon 5 fő, műtéti szakasszisztens szakon 1 fő, valamint fizioterápiás 
szakasszisztens szakon 2 fő folytatta tanulmányait a tárgyidőszakban. A fenti hallgatók 
folyamatosan és igazoltan látogatják az elméleti órákat, valamint megkezdték 
gyakorlataik letöltését is. Ösztöndíjuk havonta átutalásra került a 2012.11-2013.08 hó 
közötti időszakra vonatkozóan, valamint távollétük idejére a helyettesítési díjat 
számoltunk el a többletfeladatot végző munkatársak részére. A hallgatók részére az 
útiköltség elszámolása megtörtént. 

A 2012/2013-as tanévben ápoló szakon 5 fő nappali tagozatos hallgató folytatott 
tanulmányokat a szakdolgozói ösztöndíjas program keretein belül. A tanév végét 
követően két fő nappali tagozatos ápoló hallgató végzett sikeresen és állt munkába. 
Részükre az útmutató előírásai szerint 2013. júniusig kifizetésre került az ösztöndíj.  
3 fő ápoló közül 2 fő sikeresen zárta az évet, részükre havonta utalva lett az ösztöndíj. 
1 hallgató a félévet 3 tantárgyból, az év végét 2 tantárgyból sikertelen tanulmányi 
eredménnyel zárta. A hallgatóval az ösztöndíjas koordinátor írásban és szóban is 
felvette a kapcsolatot annak érdekében, hogy segíteni tudjuk a tanulmányai 
elsajátításában, eredményei javításában. Ezt követően pótvizsgázott, és mindkét 
tantárgyból sikeres vizsgát tett, így ő is folytathatta tanulmányait az utolsó évfolyamon. 
A részére kifizetésre került a korábban sikertelen vizsgák miatt visszatartott ösztöndíj 
teljes összege. 

Az ösztöndíjas koordinátor folyamatos kapcsolattartást biztosít a hallgatók részére. A 
tárgyidőszakra vonatkozóan folyamatosan követte a hallgatók tanulmányi 
eredményeit. Személyes konzultációt folytatott az érintettekkel. Az tevékenységéért 
járó bér elszámolásra és kifizetésre került.  

 
A menedzsment jellegű továbbképzés a tárgyidőszakban nem volt, azonban 
elszámolásra került a kulcsi Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon megtartott 
továbbképzés, melyről az előző tárgyidőszakban számoltunk be részletesen. Az előadás 
címe az ,,Érzelmi intelligencia fejlesztése a gyógyító munkában". A téma a pályázati 
kiírásban a javasolt témakörök között szerepelt. A téma kiválasztása 
problémafeltáráson és kockázatelemzésen alapult. A képzés célja: Az egészségügyi 
személyzet és a betegek közti harmonikus együttműködés kialakítása. A résztvevők 
létszáma a pályázatnak megfelelően 16 fő volt.  

 



Esélyegyenlőségi szempontok megvalósulása: Az Intézmény a pályázati kiírásban 
foglaltaknak megfelelően esélyegyenlőségi munkatársat foglalkoztat. A fejlesztéshez 
kapcsolódó, vagy azt érintő nyilvános eseményeken kommunikációjában és 
viselkedésében esélytudatosságot fejez ki. 

 
Környezeti fenntarthatóság megvalósulása - A fenntarthatósággal  kapcsolatos 
tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma a tárgyidőszakban 22 fő volt. 

 
A projekthez kapcsolódó kommunikáció - A tájékoztatási kötelezettségünknek 
eleget téve a honlapunkon folyamatosan működtetjük a pályázatra vonatkozó 
információs oldalt, melyen tájékoztatjuk a honlapra látogatókat többek között a 
pályázat céljáról, idejéről, a megnyert támogatási összeg nagyságáról, és az elért 
eredményekről.   

Sajtóközleményt jelentettünk meg a projekt megvalósulásáról. A hirdetésekkel 
Dunaújvárosban és vonzáskörzetében 26.000 lakost értünk el (a sajtóközlemény 
költségei a tárgyidőszakban nem kerülnek elszámolásra). A gyakorlati képzésekről 
fotódokumentáció készítettünk, melyet a Médiatárba feltöltöttünk. 

 


