A 2015. szeptember 12-13-én megrendezésre kerülő
I. ÉMOH Kongresszus, valamint szakmai konzultáció és továbbképzés
programja:
2015. szeptember 12. szombat
15.00 óra

Orosz Mihály Zoltán vezetésével:
az ügyfélszolgálati vezető-jelöltek szakmai
felkészültségének vizsgálata.

16.00 – 20.00
óra

I. ÉMOH KONGRESSZUS
AZ ÉMOH MŰKÖDÉSMÓDJA ÉS
FELTÉTELRENDSZERE

Témái:
Az Érpataki Modell Országos Hálózata működésének
feltételrendszere, különböző típusú szerveződése és
szervezetei.
Az alapvető működésmódok közötti különbségek és
jellegük:
- önkéntes segítői szolgálat
- gyakornoki szolgálat
- bázis szintű működés, szakszolgálatok – szakmai
és területi tagozódások
Önkéntes segítők feladatkörei.
Tagság szintjei és hozzátartozó feltételek
Sajtóigazolvány használatának feltételei
Tudástár használatához fűződő jogok és kötelezettségek
ÉMOH facebook oldal használatával kapcsolatos
irányelvek
Alapfokú, középfokú és felsőfokú képzés rendszerének
bemutatása
Vezetőkhöz és a bajtársakhoz való viszony jellege
Csapatkötelék, csapategység szinergia, bomlasztás, árulás
lényege és megnyilvánulási módjai, fokozatai
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2015. szeptember 13. vasárnap
10.00 óra

Orosz Mihály Zoltán:
Facebook látszatvilág helyett új realizmus: új lényegiség,
új tárgyilagosság, Neue sachlichkeit.

11.00 óra

Gődény Jonatán ideológiai szakszolgálat vezető:
A baloldaliság és a jobboldaliság ismérvei.

12.00 óra

Fügedi Richárd:
Az önkormányzati képviselői munka a közjó szolgálatában és
az államférfiúság jegyében.

13.00 óra

Pál Anita adóügyi előadó:
Az önkormányzati adózás és végrehajtás rendszere.

14.00 óra

Huri Gábor ÉMOH Titkárság:
A szakmai tudástár használata.

15.00 óra

Orosz Mihály Zoltán:
Az ózdi közterületi közkútba vezetett szennyvízprobléma
megoldása.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT!
Jelentkezés: emohkezeles@gmail.com címre küldött e-mailben.
A jelentkezés kötelező elemei:
név, (esetleges szervezethez való tartozás)
település,
telefonszám (saját email cím)
A jelentkezés határideje 2015. szeptember 10. csütörtök, déli 12.00 óra
A képzésen kizárólag az sms-ben visszaigazolást kapott személyek vehetnek
részt!
A képzés a hálózat bázis-tagjai, gyakornokai és novíciusai-jelöltjei, discipulusaitanítványai részére ingyenes, aki a regisztrációt elmulasztja, annak részére a helyi
regisztráció 1.000 Ft. A képzés az érdeklődők részére fizetős. Aki az ÉMOH kérdéssort
önéletrajzával kiegészítve nem válaszolta meg, az automatikusan az érdeklődő
kategóriába tartozik!

„Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt vall?”
Márk evangéliuma 8 :36.
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