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Beszámoló 

„Nő-Köz-Pont létrehozása Jász-Nagykun-Szolnok Megye III. számú 

választókörzetében” című projekt keretében megvalósuló  

CSBO adaptált képzés 

„Társadalmi partnerképzés” 

2020.02.20.-2020.02.27. 

5350 Tiszafüred, Örvényi út 8/4 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság a „Társadalmi partnerképzés” megvalósításával folytatta a 
CSBO képzési program sorozatát. 

 

A két napos (2x10 órás) képzési programon 15 fő vett részt, akik a Tiszafüred Kistérség Többcélú 

Társulás Szociális Szolgáltató Központjának munkatársai voltak a Tiszafüred Járás különböző 

településeiről, a résztvevők, az erről szóló tanúsítványt megkapták a program utolsó, záró napján. A 

részvevők érdeklődők voltak a témával kapcsolatban, hiszen „Társadalmi partnerképzés” program a 

mindennapi munkájukat hivatott segíteni. 

A képzés célja, célcsoportja: 

A képzés célja, hogy a résztvevő képessé váljon arra, hogy érzékenyítse, valamint kölcsönös előnyök 
alapján együttműködés megteremtésére ösztönözze a hálózat tagjait a fenntartható működés 
megteremtése érdekében. 

Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek olyan partnerséget, hálózatot generálni, mely a partnerség 

tagjai által fejlesztett és működtetett szolgáltatások rendszerén keresztül alkalmas az önfenntartó 

működésre. 

Célcsoportok: Állami, önkormányzati intézmények, profitorientált vállalatok, cégek, valamint civil, 

egyházi, oktatási, szociális szervezetek vezetői munkatársai, önkéntesei. A képzés elsősorban olyan 

szervezetek munkatársait érinti, akik érintettek és /vagy érdekeltek egy potenciális hálózat céljainak 

megvalósításában 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

1. A résztvevők képesek az információk befogadásával és mások számára történő feltárásával, 

összefüggések megfogalmazásával, alkalmazásával új tudás létrehozására, fejlődik az 

összefüggés-kezelő képességük (kognitív tudásszerző kompetencia), vagyis képessé válnak 

elősegíteni a résztvevők közötti információcserét, a közös működési elvek kiépítését. 

2. A résztvevők képessé válnak a képzés során 

megismert információk, viszonyok elemzésére, s ennek 

bázisán összefüggések felismerésére és a lehetőségek 
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feltárására - vagyis fejlődik a résztvevők logikai és kombinatív képessége (kognitív 

gondolkodási kompetencia). Megismerik, és gyakorlati helyzetekben képessé válnak arra, 

hogy önállóan alkalmazzák a személyes kapcsolatépítési és együttműködési technikákat és 

használják a társadalmi tőke hálózatépítésben elengedhetetlen szerepeit. 

3. A résztvevők az információk befogadásával és mások számára történő feltárásával, 

összefüggések megfogalmazásával, alkalmazásával új tudás létrehozására válnak képessé, 

fejlődik az összefüggés-kezelő képességük (kognitív tudásszerző kompetencia), vagyis 

képessé válnak önállóan elősegíteni a szervezetek és személyek közötti információcserét, a 

közös működési elvek kiépítését. 

4. A résztvevők a fenntartható humán szolgáltatásfejlesztés alapjainak megismerésével képessé 

válnak a saját szervezeti értékeik és érdekeik szem előtt tartására. 

5. A résztvevők megismerik a hálózati működés/ humán szolgáltatásnyújtás fenntarthatóságának 

szempontjait, ezzel alkalmassá válnak arra, hogy a szempontrendszer elemeit tervezési és 

megvalósítási folyamatokban tudatosan figyelembe vegyék. 

6. Fejlődnek a résztvevők kapcsolatkezelési - csoportkezelő képességei (együttélési képességek 

- szociális kompetencia) – megismerik, s képessé válnak felismerni és önállóan alkalmazni a 

közösségi előítélet, a konfliktusok és a problémák kezelésének módszereit; valamint 

működtetni a részvételi együttműködés szabályait. 

7. A résztvevők proszociális (a szociális kompetencia fejlesztése) képessége, és vezetési 

képessége erősödik - fejlődik az érdekérvényesítő képességük, azaz képessé válnak 

felismerni a helyi társadalom sajátos igényű csoportjait, részt venni szükségleteik és igényeik 

feltárásában és feldolgozásában, közösségi segítő, informáló, bátorító, kapcsolatépítő munkát 

végezni, elősegíteni a közösségi kezdeményezések elindulását, közösségek létrejöttét. 

A tananyagegységek: 

Hálózatfejlesztési alapismeretek  

Partnerség és közösségépítés a gyakorlatban –a fenntartható működés szolgálatában. 

Humán szolgáltatásfejlesztés hálózati keretek között. 

Hálózati működés- és szolgáltatásnyújtás fenntarthatósága, a fenntarthatóság eszközei. 

 

Tiszafüred, 2020.02.27. 

 

…………………………………………………….. 

     szakmai vezető 
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Fotó dokumentáció 
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