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Utazzon velünk Európába!   Európai Hírmondó - uniós hírek minden hétköznap 15 órakor. A 
legfrissebb eu-s információk Európából, hazánkból, vételkörzetünkbõl.      ***     
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Munkaerõpiaci mentor-képzés 20 millióból
2006.06.16. 23:36:08

Az Egészségügyi Minisztérium Strukturális Alapok Programirodája írta 
ki azt a pályázatot, melyen együtt vett részt a a sárszentlõrinci Zsivora 
György népfõiskolai Alapítvány és az Együtt a Munkaerõpiac 
fejlesztéséért Alapítvány. 

A munkaerõpiaci mentor-képzés céljára nyert mintegy 20 millió forinthoz a 
Humán Erõforrás Operatív Program keretén belül jut a két szervezet. A pályázat 
témája a szociális szakemberek felkészítése munkaerõpiaci segítségnyújtásra.  
 
A munkaerõpiaci mentorképzés keretében jogi, elméleti és gyakorlati 
tapasztalatokkal fegyverzik fel a képzésben résztvevõ mintegy 100 fõt. A 
program részét képezi egy kistérségi szociális szakmai hálózat létrehozása, 
melynek keretében még 5 hónapon keresztül tudnak a résztvevõk számára 
segítséget nyújtani az alapítvány munkatársai.
 

    A CECE, SÁRBOGÁRD ÉS KÖRNYÉKE ROVAT TOVÁBBI HÍREI  

[07.08. 15:00] Kevés az aszfaltozott út Sárbogárdon

[07.08. 14:59] Elköltözött a Tüdõbeteg-gondozó Sárbogárdon

[07.08. 14:57] Országos Honismereti Akadémia Szekszárdon

[07.07. 23:24] Új köszöntõtábla Nagylókon

[07.07. 23:22] Kistérségi és regionális nyugdíjas találkozó volt Mezõszilason

[07.07. 23:21] Csuklyások támadtak egy mezõszilasi asszonyra

[07.07. 23:19]
Bonyhádi cserkészek végzik a sárszentlõrinci temetõ 
tisztítását

[07.06. 17:34] Két sárbogárdi sport klub is támogatást kap

[07.06. 17:32] Sárbogárd szépe választás július 15-én

[07.06. 17:30] Mûködik az új mentõállomás Dunaföldváron

[07.06. 17:27]
Ismét igénybe vehetõk a bértámogatási hozzájárulások 
Sárbogárdon
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