
Az ALBA MENTOR standjánál 
munkatársainkkal  és önkéntes 

csapatunkkal várjuk. Megismerheti szolgáltatási palettánkat,  készülünk érzékenyítő, szem-

léletformáló játékokkal. Kisfilmeken keresztül mutatjuk be szervezetünket és tevékenysége-

inket és azt, hogy a megváltozott munkaképességűek értékteremtő munkát végeznek. Vár-

juk azokat akik érdeklődnek tevékenységünk iránt, szeretnének többet megtudni küldeté-

sünkről. Várjuk csapatunkba lelkes önkéntesek jelentkezését és azokat a fiatalokat, akik az 

Iskolai közösségi szolgálat letöltéséhez keresik a lehetőséget. 

Nálunk a közösségi szolgálat során nem csak kipipálod a kötelezőket, hanem észrevétlenül 

tanulhatsz az együttműködésről, a konfliktuskezelésről, az empátiáról, a kreatív gondolko-

dásról, a projekttervezésről, a döntéshozásról és a felelősségvállalásról is. 

 

Betekintést nyerhetnek a megvál-

tozott munkaképességű ügyfeleink 

foglalkoztatását elősegítő folya-

matba 

Megmutatjuk, hogy csökkent mun-

kaképességgel is lehet teljes érté-

kű munkát végezni 

Megváltozott munkaképességű 

ügyfeleink megtudhatják, milyen 

módon segítik szakértőink szociá-

lis és rehabilitációs ügyeinek inté-

zését 

Megismerhetik széles partnerháló-

zatunk által nyújtott szolgáltatáso-

kat és támogatásokat 

Megismerhetik ÉLETMÓD progra-

munk mentális és fizikális egés-

zségmegőrző szolgáltatásait 

P R O G R A M  L E Í R Á S  

2020. szeptember 12-én, szombaton 9:00-15:00-ig a Zichy ligetben 

Az idei Székesfehérvári Civil Napon negyven kitelepülő szervezet várja a lakosságot a 

Zichy ligetben, reggel kilenc és délután három óra között. A szervezetek érdekes progra-

mokkal, előadásokkal készülnek. Tevékenységük bemutatását interaktív foglalkozások-

kal, egészségközpontú, történelmi tematikájú, környezet- és természetvédelmi progra-

mokkal, és kisállat bemutatóval gazdagítják.  

M i l y e n  t é m á k k a l  k é s z ü l ü n k ?   

  C I V I L  N A P  2 0 2 0      

ALBA MENTOR HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ALAPÍTVÁNY 

Rendelkezésre állunk munkáltatók szá-

mára a rehabilitációs foglalkoztatás jog-

szabályi hátterének és gyakorlati meg-

valósulási előírásainak ismertetésére 

Megmutatjuk, hogy a megváltozott mun-

kaképességű emberek alkalmazása szá-

mos előnnyel, gazdasági, szervezeti és 

egyéb haszonnal is járhat 

Akkreditált foglalkoztatók számára tájé-

koztatást nyújtunk az általunk biztosított 

a 327/2012. (xi. 16.) kormányrendeletnek 

megfelelően nyújtott  rehabilitációs ta-

nácsadó és mentor szolgáltatásról 

Információt szolgáltatunk képzéseinkről, 

csoportfoglalkozásainkról, adminisztrá-

ciós szolgáltatásainkról, szabályzatok 

elkészítésének támogatásáról 

Betekintést nyerhet személyre szabott, 

célorientált vezetői támogatás progra-

munkba 

 

Megmutatjuk, milyen szolgáltatási 

elemekkel támogatjuk a civil 

szervezetek működését és a tag-

ságuk foglalkozási rehabilitációs 

ellátását, 

 Akkreditációs megfelelést, 

Jogszabályi előírásoknak megfe-

lelő adminisztratív megfelelést 

www.albamentoralapitvany.hu 

info@albamentoralapitvany.hu         
 +36 22 808 788 

                  +36 30 594 4422 

 


