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A Váltó-sáv Alapítvány Hírlevele
2017. március
Tisztelt Kollégák, Partnereink, Barátaink és Ismerősünk!
Rendszeresen megjelenő Hírlevünkkel tájékoztatjuk ismerőseinket/együttműködő partnereinket, Önöket az Alapítványunk (VSA) életében
jelentőséggel bíró eseményeiről, híreiről.
Tisztelettel kérjük Önt, hogy esetleges kérdéseit, észrevételeit az alapitvany@valtosav.hu e-mail címen juttassa el számunkra. Illetve
ugyanitt jelezheti azt is, amennyiben a jövőben nem szeretné, hogy Hírlevelünket eljuttassuk Önnek.
1. Toleranciaerősítő, antidiszkriminációs képzés!
A Váltó-sáv Alapítvány engedélyezett képzést indít budapesti helyszínnel a téma és a terület (előítélet, diszkrimináció, kisebbségi csoportok, deviánsok, kezelés, megelőzés stb.) iránt érdeklődők számára.
A képzés megnevezése:
Toleranciaerősítő, antidiszkriminációs képzés
A képzési program nyilvántartási száma: E-000363/2014/D003
Időtartam/óraszám:
10 óra
Időpont:
2016. 03. 24. péntek, 09.00-19.00
Helyszín:
Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért székhelye (1085 Budapest, József u. 49.)

A képzés célja: a résztvevők érzékenyebbé váljanak a kisebbségi csoportok, kiemelten a bűnelkövetők, fogvatartottak és szabadultak, deviánsok problémáival szemben, toleranciájuk erősödjön, legyenek tisztában előítéletekkel, ezt kezelni tudják, ill. előítéleteik lehetőség szerint
csökkenjenek. Cél, hogy felismerjék a diszkriminatív helyzeteket, azokat képesek legyenek megelőzni, kezelni. A résztvevők váljanak
érzékenyebbé a téma és a terület iránt.
A képzés célcsoportja: bárki, aki érdeklődik a téma és a terület iránt. Fókuszban a munkáltatók, fiatalok, segítő területen tevékenykedők.
A képzésen való jelenlét és sikeres vizsga esetén tanúsítványt kap a résztvevő.
A képzésre jelentkezőket várunk 2016. 03. 21. (kedd) 12.00 óráig a következő e-mail címekre: alapitvany@valtosav.hu ÉS a kornel.posa@gmail.com. A jelentkezés tartalmazza a jelentkező nevét, életkorát (születési dátum), jelenlegi státuszát (dolgozik, tanul stb.), ill.
egy-két rövid mondatot arról, miért kíván részt venni a képzésen, valamint e-mail címét és telefonszámát. A jelentkezés fogadása után ún.
jelentkezési lapot küldünk, melynek kitöltött visszaküldése, valamint a képzési díj befizetése után él a jelentkezés.
A képzés díja: 10. 000..- Ft. Készpénzzel és átutalással is rendezhető (bankszámlaszámunk: 10404072-40722144-00000000 – kérjük, a
közleménybe tüntesse fel: „képzési díj”).
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Üdvözlettel:
A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai

