
4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 
A TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2009-0039 számú pályázat során megvalósított 

tevékenységről 
2013.09.28.-2013.11.27. 

 

 

 
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. Ösztöndíjuk 
havonta átutalásra került a tárgyidőszakban, valamint távollétük idejére a 
helyettesítési díjat számoltunk el a többletfeladatot végző munkatársak részére. A 
hallgatók részére az útiköltség elszámolása megtörtént. 
 
2013.10.29.-én 5 fő pszichiátriai szakápoló, 2013.11.22.-én 2 fő fizioterápiás 
szakasszisztens sikeresen befejezte tanulmányait és új szakképesítést szerzett. A 
hallgatók ezt követően megkezdték munkájukat az új munkakörükben. 

 
A 2013/2014-es tanévben ápoló szakon 3 fő nappali tagozatos hallgató folytat 
tanulmányokat a szakdolgozói ösztöndíjas program keretein belül. A tanulók 
ösztöndíja elszámolásra és kifizetésre került a tárgyidőszakban. Az előző beszámolóban 
jeleztük, hogy egy hallgató tekintetében, csak a sikeres pótvizsgát követően került 
kifizetésre az ösztöndíj, de a járulékbefizetések miatt az előző tárgyidőszakban azt nem 
tudtuk lehívni, ezért jelen beszámolóhoz csatoltan kerül elszámolásra. 
A hallgatókkal a tanév megkezdését követően ismételten felvette a kapcsolatot az 
ösztöndíjas koordinátor és folyamatos kapcsolattartást biztosít részükre. A 
tárgyidőszakra vonatkozóan követte a hallgatók tanulmányi eredményeit. Az 
tevékenységéért járó bér, elszámolásra és kifizetésre került. 
 
Az előző tanévben végzett és a kulcsi Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon 
elhelyezkedett ápolók munkájukat az elvárásoknak megfelelően végzik a betegellátás 
területén. 

 
A tárgyidőszakban befejezett menedzsment jellegű továbbképzés nem volt. 
Mindkét telephelyen megkezdődött azonban a ,,Stressz és stressz kezelés" című 
előadás megtartása. A téma a pályázati kiírásban a javasolt témakörök között 
szerepelt, kiválasztása problémafeltáráson és kockázatelemzésen alapult. A képzés 
célja a stressz és kiégés elméletének megismerése. Az ezzel kapcsolatos folyamatok, 
elméleti megközelítések, aktuális kutatási eredmények áttekintése. A személyiség 
jellemzőinek megismerése, önismeretszerzés, hogy a képzésben résztvevő saját 
személyiségének megfelelően tudjon a reagálni az adott stresszhelyzetekre. Azon 
készségek és képességek fejlesztése, amelyek segítségével a résztvevők később 
megelőzhetik a fokozott terhelés, stressz következtében keletkező kellemetlen 
panaszokat és preventív lépéseket tehetnek a kiégés elkerülésére. 

 
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 20 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. Az előző tárgyidőszakban sajtóközleményt jelentettünk meg a projekt 
megvalósulásáról, mely jelen beszámolóhoz csatoltan kerül elszámolásra. A gyakorlati 
képzésekről fotódokumentáció készítettünk, melyet a Médiatárba feltöltöttünk. 

 

 


