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

tevékenységről 
2014.03.27-2014.07.31. 

 

 

A szakdolgozói ráépített képzési program keretein belül 9 fő szakdolgozót iskoláztunk be. A 

tárgyidőszakban 1 fő epidemiológiai szakasszisztens sikeresen befejezte tanulmányait és új 

szakképesítést szerzett. A képzés és vizsga befejezéséig részére az útiköltség elszámolása 

megtörtént. 

 

A 2013/2014-es tanévben ápoló szakon 3 fő nappali tagozatos hallgató folytatott 

tanulmányokat a szakdolgozói ösztöndíjas program keretein belül. A tanulók ösztöndíja a 

képzés befejezéséig (2014. június) elszámolásra és kifizetésre került a tárgyidőszakban. 

A hallgatókkal a tanév folyamán felvette a kapcsolatot az ösztöndíjas koordinátor és 

folyamatos kapcsolattartást biztosított a hallgatók részére. A tárgyidőszakra vonatkozóan 

folyamatosan követte a hallgatók tanulmányi eredményeit. Személyes konzultációt folytatott 

az érintettekkel. Kiértékelésre kerültek az év végi tanulmányi eredményeik és 

vizsgaeredményeik. A vizsgák átlageredménye: 78%. Legrosszabb záróvizsga átlag 62%, a 

legjobb 91% lett. 

 

A tárgyidőszakban menedzsment jellegű továbbképzések során megrendezésre került az 

alábbi két 40 órás képzés: Kommunikációs tréning című előadás 4 csoport részére és a Vezetői 

hatékonyság fejlesztése című tréning 1 csoport részére csoportonként 15 fővel. A 

kommunikációs képzés témája a kommunikációs, konfliktuskezelés, idő- és 

feladatmenedzsment, személyközi és asszertív kommunikáció volt. 

A vezetői tréning témája az egészségügyi szolgáltató intézmény folyamatainak 

hatékonyságnövelésére szolgáló programok, irányítás és szervezés, önismeret, csapatépítés, 

interperszonális készségfejlesztés, a vezetői szerep, vezetési módszertan volt. 

A képzések sikeres elvégzését a képzést nyújtó cég által kiállított névre szóló tanúsítvány 

igazolja.  



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 79 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 elméleti és gyakorlati 

képzésekről fotódokumentáció készítettünk, melyet a Médiatárba feltöltöttünk. 

 

 


