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A Váltó-sáv Alapítvány Hírlevele
2018. január / 2.
Tisztelt Kollégák, Partnereink, Barátaink és Ismerősünk!
Rendszeresen megjelenő Hírlevünkkel tájékoztatjuk ismerőseinket/együttműködő partnereinket,
szakmai szervezeteket, Önöket az Alapítványunk (Váltó-sáv Alapítvány) életében jelentőséggel
bíró eseményekről, hírekről.
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. Szakmai és szakmaközi együttműködés az áldozattá válás megelőzésére
Az áldozat-orientált bűnmegelőzés elsődleges, másodlagos és harmadlagos szintjén is fontos
célkitűzés a lakosság, a közösség biztonságérzetének növelése, illetve a bűnözéstől való félelem
csökkentése, különösen áldozatsegítő programokkal. A 4 együttműködő szervezet (Váltó-sáv
Alapítvány, Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja, Drogambulancia Alapítvány, Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület) 1-1 szakmai napot
vállalt az áldozatsegítés témakörében, egy-egy témafókusszal. A workshopok a szervezetek
működési településén kerülnek megrendezésre, ezzel biztosítva, hogy további partnerek,
meghívott előadók, a szűkebb környezetben lévő szakemberek is foglalkozzanak a témával, ill. sor
kerülhessen a gondozói hálózat építésére.
A második workshop 2018. 02. 06-án, kedden a Drogambulancia Alapítvány szervezésében kerül
megrendezésre Miskolcon.
Időpont: 2018. február 06. (kedd) 10:00 – 16:00
Helyszín: Avasi Közösségi Tér (Miskolc, Szentgyörgy út 42-44.)
Program:
09.30-10.00

Regisztráció

10.00-10.20

Megnyitó, bemutatkozás
Juhászné Ceglédi Tünde elnök - Drogambulancia Alapítvány

10.20-11.20

A kiberbűnözés helyzete Magyarországon
Herédi István r. hadnagy - Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda,
Kiberbűnözés Elleni Főosztály nyomozója

11.20-12.20

A termékbemutatók és internetes vásárlások veszélyei
Horváthné dr. Szendrei Szilvia főosztályvezető-helyettes
Kormányhivatal, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

-

Miskolci Járási
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12.20-13.00

Ebéd

13.00-14.00

Elveszve egy digitális világban
Dr. Váradi Erika dékán helyettes, elnök – ME ÁJK AKIK

14.00-15.00

Biztonságos internet használat
Bodolai Rita oktató – Safer Internet Projekt

15.00-16.00

Zárás, értékelés

Jelentkezés, regisztráció:
Név:
Szervezet neve:
Beosztás:
Telefon:
E-mail:
Kérjük a jelentkezési határidő pontos betartását!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. JANUÁR 29.
A JELENTKEZÉSI LAPOT A KÖVETKEZŐ E-MAIL CÍMRE KÉRJÜK ELJUTTATNI:
E-mail: drogprevencio@gmail.com
Drogambulancia Alapítvány
Tel.:+36-46/431-310

2. A Váltó-sáv Alapítvány munkatársat keres
Munkakör: segítő szakember
Munkáltató: Váltó-sáv Alapítvány
Leírás:

A Váltó-sáv Alapítvány munkatársat keres azonnali kezdéssel.
A szervezetről:
A Váltó-sáv Alapítvány hátrányos helyzetűek, szenvedélybetegek, fogvatartottak és
szabadultak társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedését segítő civil szervezet. Az
Alapítvány számos projektet működtet ezen cél és feladat érdekében. A szervezet
egyedülálló a témában és a területen: szociális/segítő munkát végez büntetésvégrehajtási intézetekben és szabadulás után, ill. módszertant dolgozott ki és
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tökéletesít folyamatosan; bűnmegelőzési feladatokat lát el. A projektek 1997-ben
indultak, a szervezet bejegyzésének éve 2002.
A feladatról:
A munkakör fő területei:
- közösségi tér működtetése, az ott megvalósuló programelemekben részvétel
- egyéni gondozás/segítő kapcsolat kialakítása a kliensekkel;
- csoportok vezetése;
- egyéni gondozás/segítő kapcsolat és csoportmunka az ország különböző büntetésvégrehajtási intézeteiben;
- engedélyezett felnőttképzések megvalósításában való részvétel;
- részvétel a területen és a témában végzett kutatásokban;
- szociális ügyintézés;
- az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése.
Elvárások a leendő munkatársunkkal szemben:
- humán felsőfokú (különösen pszichológus, szociálpolitikus, szociális munkás,
szociálpedagógus, pedagógus, mentálhigiénikus stb.) végzettség (a diploma
megléte feltétele a jelentkezésnek, abszolutórium NEM elegendő),
- min. 1 év célcsoporttal (kriminális életvezetésűek és/vagy szenvedélybetegek,
hajléktalanok, általában deviáns célcsoporttal) folytatott segítő munka,
- képesség önálló és stábban való munkavégzésre,
- rugalmasság, nyitottság, pontosság,
- a speciális célcsoport minél mélyebb megismerésének, valamint támogatásának
igénye.
A munkavégzés körülményeiről:
A betöltendő munkakör heti 40 órás állás. Az új munkatárs egy stáb tagja lesz,
amely folyamatosan és intenzíven dolgozik együtt. A munkavégzés részben az
Alapítvány irodájában történik (Budapest, 8. kerület), részben vidéken, az ország
különböző büntetés-végrehajtási intézeteiben (azokban, amelyekkel az Alapítvány
kapcsolatban van, összességében sokat kell utazni). Esetenként hétvégi vagy esti
munkavégzés is szükséges, a munkaidő-beosztás nem kötött (pl. nem 08.00-16.00ig). Fizetés megegyezés szerint.
Amit nyújtani tudunk:
- egy speciális célcsoporttal, témában és területen végzett munka,
- az egyéni igények figyelembe vétele,
- rugalmas munkaidő (beosztás szerinti munkavégzés),
- újító ötletek, kreativitás támogatása,
- folyamatos fejlődési lehetőség a szakmában,
- újszerűség.
A jelentkezés határideje: 2018. 02. 05.
A jelentkezés módja:

Együtt, közösen
BM-17-0041
A szakmai önéletrajzokat és a motivációs leveleket az alapitvany@valtosav.hu email címre várjuk!
A szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján választjuk ki a jelentkezőket a
személyes találkozóra, interjúra, melyet folyamatosan szervezünk és bonyolítunk le
Budapesten. A jelentkezőket az időpontról e-mailben vagy telefonon tájékoztatjuk.
Az állással kapcsolatos további kérdéseket kizárólag e-mailben várjuk az
alapitvany@valtosav.hu címre.
A szervezetről további információk elérhetők a www.valtosav.hu weboldalon.

Üdvözlettel:
A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai

