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TÁJÉKOZTATÁS
Tagszervezeteink számára a 2019. évi nyári programjainkról,

a programokra jelentkezés módjáról.

Kedves Tagszervezeti Vezetők!

Szövetségünk a 2019. évben is megszervezi az elmúlt években igen sikeresnek bizonyult

mentálhigiénés családsegítő és rekreációs programjait. 

A  mentálhigiénés  családsegítő  program  azoknak  a  családoknak  kínál  pihenési

lehetőséget, akik sérült gyermeket- gyermekeket, felnőtt családtagot nevelnek, gondoznak

és  tagszervezeteink  valamelyikével  kapcsolatban állnak.  A felkínált  lehetőség:  7  napos

családi pihentető együttlét Balatonmáriafürdőn, a Regens Wagner Közhasznú Alapítvány

Vendégházában.  Szövetségünk  által  biztosított  szakember,  ajánlott  programtervet  állít

össze  a  résztvevők  számára,  melyet  tetszés  szerint  vehetnek  igénybe.  E  mellett

konzultációs lehetőséget biztosít munkatársunk a meglévő családi problémák egyéni vagy

csoportos megbeszélésére. 

Időpontok:

I., 2019.06.24.- 06.30-ig. 
II.,  2019.07.08.-07.-14-ig.  (Az  időpont  kerekesszék  használata  esetén  nem  vehető

igénybe!)

III.,  2019.08.05.-08.11-ig.  (Az  időpont  kerekesszék  használata  esetén  nem  vehető

igénybe!)

IV.,  2019.08.12.-08.18-ig.  (Az  időpont  kerekesszék  használata  esetén  nem  vehető

igénybe!)

A  program  (szállás+étkezés)  teljes  költségét  szövetségünk  biztosítja.  A  résztvevő
családokat továbbra is csak az útiköltség összege terheli.

A jelentkezés módja:

 A  programban  résztvevő  családokat  a  tagszervezeti  vezetők  javasolhatják,  ők

jelezzék szövetségünk felé a részvételi igényt.

 A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk regisztrálni a nagy érdeklődésre való

tekintettel.

 Telefonon, vagy e-mailen kérjük a jelentkezéseket

Jelentkezési határidő: 2019. június 5. (szerda éjfél)
Kontakt személy:

 Vágfalvi Edit: 06-20/943-38-36, vagfalvi.edit@eta-szov.hu

http://eta-szov.hu/
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Rekreációs program: a tagszervezeteinknél dolgozó munkatársak kiégés elleni mentális

állapotát hivatott segíteni. A felkínált lehetőség lényege egy balatonmáriafürdői (Regens

Wagner Közhasznú Alapítvány) 7 napos teljes  kikapcsolódást jelentő pihenés,  melynek

keretében  a  szövetség  által  biztosított  szakember  fakultatív,  konzultációs  lehetőséget

biztosít egyéni vagy csoportos beszélgetésekre. 

A szövetség  ez  esetben  is  a  tagszervezeti  vezetőktől  várja,  -a  munkatársaikkal  történő

megbeszélést követően- a programra történő delegálást, név és telefonszám és e-mail cím

közlésével kapcsolatfelvétel céljából. Minden más szervezési feladatot a szövetség teljesít. 

Csoportonként 8 fő jelentkezhet. Szervezetenként maximum 2 fő delegálható. 
A programban házaspárok, élettársi kapcsolatban élő kollégák nem vehetnek részt.
A szállás  és  étkezés  költségeit  ez  esetben  is  a  szövetség  biztosítja.  A résztvevőket
továbbra is csak az útiköltség összege terheli.

Időpontok:

2019.06.24-06.30-ig.  (I. csoport)
2019.07.01-07.07-ig.  (II. csoport)
2019.07.15-07.21-ig.  (III. csoport)
2019.07.22-07.28-ig.  (IV. csoport)

A jelentkezés módja:

 A  programban  résztvevőket  a  tagszervezeti  vezetők  javasolhatják,  ők  jelezzék

szövetségünk felé a részvételi igényt

 A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk regisztrálni a nagy érdeklődésre való

tekintettel.

 Telefonon, vagy e-mailen kérjük a jelentkezéseket

Jelentkezési határidő: 2019. június 5. (szerda éjfél)

Kontakt személy:

 Klein Éva: 06-20/218-93-15, klein.eva@eta-szov.hu

http://eta-szov.hu/

