Az Országos Közösségi Ellátások Egyesülete
ezúton szeretné meghívni a kollégákat

Aktuális kérdések a közösségi és nappali ellátások számára
a veszélyhelyzeti intézkedések után
című online szakmai műhelyre melynek időpontja:

2021. június 23. 9.00-11.30
Helyszín: Zoom felület
08.30-09.00

Online kapcsolat megteremtése

09.00

Köszöntő
Berényi András OKEE elnöke

09.05

A szolgáltatások szakmai feltételeinek módosítási javaslatai
Bódy Éva OKEE elnökségi tag

09.30

Módszertani feladatok a szervezeti változás tükrében
Kun Gábor megbízott igazgató
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Módszertani Igazgatóság

10.00

Szenvedélybetegek közösségi ellátása oktatási program fejlesztése
Berényi András OKEE elnöke

10.30

A gyorsjelentés a 2021. évi OKEE kutatásról
Berényi András OKEE elnöke

11.00

Az aktuális kérdések megbeszélése

A műhely az OKEE tagok számára ingyenes, akik a 2020. és a 2021. évi tagdíjat befizették.
A részvételi díj nem egyesületi tagok számára 2500 Ft.
A regisztráció feltétele az előzetes online jelentkezési lap kitöltése.
Jelentkezés az alábbi linken, 2021. június 20. 16.00 óráig:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJx8_OmSJQIKmVxnc0W9rYI4bKc5UtzayJo6AKcb56ObOi3g
/viewform

Az online szakmai műhelyen való részvétel feltételeiről következőket fontos tudni:
A regisztrációt követően egy ZOOM linket fognak kapni a jelentkezők. A link a szakmai műhely napján,
08.30-tól 11.30-ig fog élni.
Arra kérünk, az e-mail fiókod SPAM mappáját is ellenőrizd, ugyanis egyes levelezőrendszerek
automatikusan odasorolják az üzeneteinket! Amennyiben nem kaptál linket az online szakmai
műhelyt megelőző napon sem, vedd fel velünk a kapcsolatot!
Ahhoz, hogy az online műhelyen részt tudjon venni, le kell tölteni a Zoom ingyenes alkalmazást.
A konferencia előtt érdemes ellátogatni az egyesület honlapján lévő üzenőfalra, ahol kérdéseiddel
segítheted a konferencia eredményességét. http://www.kozossegiellatasok.hu/uzenofal/

Minden kollégát szeretettel várunk,

Berényi András
Az OKEE elnöke
az elnökség nevében

A Zoom használatáról:
Amennyiben meghívást kapsz egy Zoom-megbeszélésre, úgy a mellékelt videóban látható módon tudsz
csatlakozni, semmilyen regisztrációra nincs szükség.
https://www.youtube.com/watch?v=pr-BuYuCQuI
A csatlakozás menetét röviden összefoglalva:
1. A megbeszélést szervező részéről érkezik egy email, melyben megtalálható a Zoom megbeszélés
link-je, valamint a megbeszélés azonosítószáma (melyre csak speciális esetben, egyes operációs
rendszereken vagy telefonos használat esetén van szükség).
2. A linkre kattintva automatikusan elindul a csatlakozás, de az első esetben egy segédprogram
letöltésére, majd telepítésére is szükség lehet, mely rendkívül egyszerűen (a videóban látható módon)
megoldható.
3. Ezt követően meg kell adni a jogosultságokat a Zoom rendszer számára (kamera, mikrofon) és
ezután máris csatlakozik az értekezlethez a meghívott személy.

