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3.  KÉPZÉSI, SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMOK  
TASKTRAIN ALKALMAZÁSÁVAL

A jó képzés legfontosabb kellékei a trénerek szakmai felkészült-
sége, a résztvevők befogadó készsége és a megfelelő 
környezet. A képzés akkor sikeres, ha ezeket a tényezőket vala-
mennyi résztvevő egyöntetűen jónak minősíti. 
Az eredményessége azonban attól függ, hogyan tudják a gya-
korlatban alkalmazni a résztvevők a képzésen elsajátítottakat. 
Ha abból indulunk ki, hogy egy intézménynek nem sikeres 
képzésekre, hanem sokkal inkább konkrét gazdálkodási ered-
ményekre van szüksége, eljutunk a TaskTrain-ig. 
Ez a módszer saját intézményi környezetben, valós szituációk 
keretében, a konkrét megoldásra váró problémák feldol-
gozásával biztosítja a résztvevőknek az ismeretek gyakorlatban 
történő elsajátítását, képességeik fejlesztését. Ezáltal a képzés 
sokkal hatékonyabb, és lényegesen rövidebb idő alatt hoz 
kimutatható eredményt.

LEGSIKERESEBB FEJLESZTÉSI PROGRAMJAINK  
ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK

• Folyamatmenedzsment ismeretek és módszerek
• Változásmenedzsment ismeretek és módszerek
• Intézményi stratégiatervezés és módszertan 
• Benchmarking technikák és módszerek
• Vezetési és szervezési ismeretek

-  belsõ partnerség, szolgáltatás  
(akkreditált képzési program)

- tervezés, gazdálkodás 
- teljesítményértékelés
- csoportmunka irányításának módszerei
- probléma-megoldási módszerek
- stressz-kezelési technikák
- konfliktusmenedzsment

• Intézményi és lakossági kommunikáció 
• Stressz-szint mérés

Eredményesség növelése TaskTrain alkalmazásával

Cégünket 2003-ban alakítottuk meg azzal a szándékkal, 
hogy munkatársaink – aktív vezetőként felhalmozott – több 
éves szabályozási, szervezési és emberi erőforrás mene- 
dzselési tapasztalatát elérhetővé tegyünk. 
Szakítunk a klasszikus tanácsadás fogalmával: a javasolt  
megoldások bevezetését, a megvalósítás ellenőrzését is 
elvégezzük. Nincsenek általános receptek, helyettük egyedi 
megoldásokat dolgozunk ki. 
Fejlesztési programjaink sajátossága, hogy egyszerre fókuszál 
intézményi strukturális, gazdálkodási és humán erőforrás  
fejlesztési kérdésekre.
Tanácsadóink rendelkeznek a törvényi szabályozási keretek 
és a legjobb gyakorlatok ismeretével, tapasztalataikat  
pályázatokon való részvétel útján folyamatosan bővítik.

MIT JELENT AZ IVM-BRIDGE?

Az IVM az Integrált Változásmenedzsment Megoldások 
rövidítése, amely fő szolgáltatásunkra, az intézményi és 
gazdálkodási struktúrák integrációját és hatékonyságjavulást 
segítő fejlesztési programok tervezésére és kivitelezésére utal. 
A Bridge jelképezi azt a módot, ahogy ügyfeleink számára 
programjainkat kidolgozzuk és megvalósítjuk, összeková-
csolva a különféle megközelítéseket, rendszer elemeket, 
közös együttműködési hidat képezve.

F ő b b  s z o l g á l t a t á s a i n k

1. AZ INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE, ÁTALAKÍTÁSA

Fő profilunkat olyan komplex szolgáltatások tervezése 
és kivitelezése képezi, amelynek célja az adott törvényi  
szabályozási keretek között az egyes intézmények, testületek, 
hatóságok és egyéb szervezetek működésében rejlő haté-
konysági tartalékának feltárása és mobilizálása a következő 
területek összehangolásával:

• gazdasági program - intézményi stratégia,  
• törvényi szabályozási környezet
• intézményi, szabályozási struktúra, kötelezettség vállalások

Az intézményi mûködésfejlesztési program

Felnõttképzési nyilvántartási számunk: 01-0391-05   Intézmény-akkreditációs lajstromszámunk: AL-1803
Szakmai képzéseink a szakképzési alap terhére elszámolhatók.
További információért látogasson el honlapunkra, vagy keressen fel bennünket személyesen!

2. STRESSZ-KEZELÉS

Bizonyított tény, hogy a munkahelyi stressz egy egészséges 
értékhatárt meghaladó mértékű növekedése kimutatható 
gazdálkodási teljesítmény-romláshoz vezet.

Tapasztalataink alapján elsősorban az ügyfélkapcsolatok-
ban közvetlenül érintett köztisztviselők, közalkalmazottak van-
nak ennek kitéve.

STRESSZ-SZINT MÉRÉS

•  Sokszor érzi úgy, hogy a válla szinte 
leszakad az munka súlyától és nehéz 
döntést hoznia?

•  Sokszor idegesítik kollégái, vagy az  
ügyfelek, ami konfliktusokhoz vezet?

•  Számtalanszor megfogadta már, hogy 
otthon nem dolgozik, de mégsem tudja 
ezt megvalósítani?

Tudta azt, hogy a stressz már műszer segítsé-
gével is mérhető? Használja ki a lehetőséget, 
és ellenőriztesse stressz-szintjét! 
Ma már EU-s elvárás, hogy a gazdálkodó 
szervezetek átfogó stressz-kezelési program-
mal rendelkezzenek. A stressz-szint mérését 
az ún. Vicardio készülékkel végezzük el.
Ez egy olyan orvosi berendezés, mely akár  
2 perc alatt megbízható portrét készít az  
emberi szervezet és a szív stressz terhelésé-
nek mértékéről.

• folyamatok, döntéstámogató rendszerek
•  felelősségi és hatásköri szabályok, helyi rendeletek, belső 

szabályozások
• kontroll mechanizmusok, kockázat kezelés
• munkakörök és munkaköri követelmények
•  köztisztviselői, közalkalmazotti kompetenciák és fejlesztési 

szükségletek
•  Humán rendszerek (pályáztatás, teljesítmény-értékelés,  

javadalmazás, ösztönzés, képzés-fejlesztés, elbocsátás, stb.)
• Intézményi és lakossági kommunikáció 

Minden egyes működés fejlesztési programot 
változtatási feladatként kezelünk az érintettek 
bevonásával, a változtatás szükségességének el-
fogadtatásával.
A program egyes elemeinek önálló kidolgozását 
és az adott működési környezetbe való integrá-
lását is vállaljuk.

s
p

e
c

iá
li

s
a

já
n

la
t


