Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa
Regionális Szellemi Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Tel: 56/515-250, 515-251, 514-946; tel/fax: 56/513-456, 514-947
E-mail: eselyfk@t-online.hu Internet: www.eselyfk.hu
Felnőttképzési engedély száma: E-000843/2014
Magán-munkaközvetítői nyilvántartási szám: 7495-4/2008-5600

HIRDETMÉNY
Felnőttképzési kiegészítő szolgáltatások listájáról

Előzetes tudásszint felmérés
A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban Fktv.) 2. §-a szerint
az előzetes tudás mérése: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező
dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai
alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek
teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése
esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt
fel kell menteni.
Az Fktv 11. § (1) bek. g) pontja alapján az ún. támogatott egyéb képzések esetén a
képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírása alapján, egyébként a
jelentkező kérésére kell biztosítani az előzetes tudásszint felmérést. A jelentkező az
előzetes tudása beszámítását, a felmérés kérését a felnőttképzési szerződés aláírásakor
teheti meg, melyről a felnőttképzési szerződés 3. pontjában nyilatkozik. A képzésre
jelentkező nemleges esetben is nyilatkozattételre kötelezett.
Szervezetünk a képzésbe bekapcsolódó résztvevők számára külön kérés alapján, vagy
vonatkozó támogatási szerződés előírása alapján térítésmentesen biztosítja az előzetes
tudásszint felmérést, melynek célja az adott képzéssel kapcsolatos ismeretek és
korábbi tanulmányok feltérképezése. A felmérés segítséget nyújt számunkra a
tananyag mélységének és oktatási módszereinek pontosításához, egyes modulok alóli
felmentés – amennyiben a képzési program alapján ez lehetséges – elbírálásához. A
felmérés adatlapon történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott egyéb képzések esetében – jellegükből
adódóan – az előzetes tudások felmérésének és beszámításának lehetőségei
korlátozottak, s a képzésben való részvétel lényege a teljes (tréning)folyamatban,
annak az adott kontextusában való részvétel.
A szolgáltatás ára: ingyenes

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
Az Esély Közalapítvány folyamatosan végez képzési szükségletfelmérést. A megyei
szociális ellátórendszer intézményeivel, vezetőivel való napi személyes, ill. telefonos
kapcsolattartás révén folyamatosan informálódunk a változó képzési igényekről
(létszámbővítés, megfelelés jogszabályoknak, továbbképzési kötelezettség, személyes
hatékonyság növelése, csapatépítés stb.).
A szervezetünk által szervezett képzésekkel kapcsolatosan személyes tanácsadást
biztosítunk ügyfélszolgálatunkon a nyitva tartás idejében, ill. telefonon, vagy
elektronikusan. A tanácsadás magába foglalja:
- egyéni igényeknek, előképzettségnek, érdeklődésnek megfelelő képzés
ajánlását,
- az egyes képzésekről részletes tájékoztatás nyújtását és az egyéni igényeknek
való megfeleltetését.
A szolgáltatás ára: ingyenes
Elhelyezkedési tanácsadás
A megyei szociális intézményrendszerrel való állandó kapcsolatunk lehetővé teszi,
hogy a területről beérkező betöltetlen álláshelyekről informáljuk az érdeklődőket, volt
hallgatóinkat, továbbá az ügyfélszolgálatunkat személyesen felkeresőket a
lakókörnyezetükben elérhető potenciális álláshelyekről is tájékoztatjuk.
Ezen túlmenően szervezetünk a megváltozott munkaképességű személyek számára
többlépcsős szolgáltatást nyújt. Az érdeklődőkkel személyes elbeszélgetést követően –
mely helyzet- és állapotfelmérésre irányul – egyéni fejlesztési tervet készítünk, mely
alapját képezi az elhelyezkedési tanácsadásnak, ill. az ezen túlmutató, képzésbe, ill.
munkaerőpiacra
történő
irányításnak,
álláshelyek
felkutatásában
való
segítségnyújtásnak.
A szolgáltatás ára: ingyenes
Álláskeresési technikák oktatása
Az álláskeresési technikák oktatását tréning keretében, képzési program alapján
bonyolítjuk (v.ö.: Álláskeresési tréning). Megfelelő létszámú érdeklődés esetén
indítunk csoportot, ill. egyedi projektek, megrendelések esetén is biztosítjuk ezen
szolgáltatásunkat. Szervezetünknél képzett álláskeresési tréner is rendelkezésre áll.
A szolgáltatás ára: a projektjeinkben résztvevőknek az adott projekt keretében
ingyenes, az egyéni részvételi díj
bruttó 20.000 Ft/fő
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