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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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Szociális munkások képzése
2006.06.30. 13:55:05

A Zsivora György alapítványnál elkezdõdött az a képzés, ahol szociális 
munkások juthatnak hasznos munkaerõpiaci ismeretekhez uniós 
támogatással. A paksi kistérség mellett Pécsett, Szekszárdon és 
Kölesden is szerveznek majd hasonló tanfolyamokat.

A programra a budapesti Együtt a Munkaerõpiac Fejlesztéséért Alapítvánnyal 
közösen a Zsivora György Népfõiskolai Alapítvány nyert támogatást a 
Humánerõforrás Operatív Program keretében. Szerdán Bonyhádon tizenhárom 
fõvel, csütörtökön Sárszentlõrincen nyolc fõvel indult a képzés elméleti része. A 
harminchat órás kurzust gyakorlati tréning követi.  
 
Kocsis István, a Zsivora alapítvány titkára elmondta, elvben a paksi 
kistérségben valósították meg a programot, de olyan nagy létszám képzésére 
nyílt lehetõségük, hogy kiterjesztették azt a megye, sõt a régió más területeire 
is. Ezért rövidesen Pécsett, Szekszárdon és Kölesden is szerveznek 
tanfolyamokat. 
 

    A ROVAT TOVÁBBI HÍREI  

[07.07. 23:02] Közösségi nap a paksi római katolikus plébánián

[07.07. 22:59] Nyáron is lesz Paksi Hírnök

[07.07. 22:55] Korszerûsítik a futballpálya öltözõjét Pusztahencsén

[07.07. 22:52] A PADOSZ részt vesz a szombati budapesti tüntetésen

[07.07. 22:50] Agrárlogisztikai központ Fadd-Domboriban

[07.07. 22:37] Gyógyfürdõ épülhet Pakson a Tanuszoda mellett

[07.06. 17:14] Megszépülhet Paks történelmi városközpontja

[07.06. 17:06] Kétezer méhcsalád pusztult el Paks környékén

[07.05. 13:36] Új közvetítõkocsi a TelePaks Városi Televíziónál

[07.05. 13:33] Szakmai úton a Pákolitz István Városi Könyvtár munkatársai

[07.05. 13:30]
Megkezdte mûködését Dunaföldváron a Máltai Szeretet 
Szolgálat
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