Második időközi projekt jelentés
(2013.05.30)
Az 1. tevékenység keretében az előző beszámolótól 2013. január 31-ig megrendezésre
került három konferencia.
1. Konferencia: 2012. November 17-én tárgya: az eljárás harmadik területének (Képesség és tudás) ismertetése. A
résztvevők száma: 41.
2. Konferencia: 2012. December 8-án téma: az eljárás negyedik területének (Szabadság) ismertetése. A résztvevők száma:
23
3. Konferencia: 2013. január 12-én, tárgya: az eljárás ötödik területének (Bizalom) ismertetése. A résztvevők száma: 41.
A 2. tevékenység terén is 2012. október 31. és 2013. január 31. között három tréning került lebonyolításra.
3. tréning: 2012. november 18-án, Téma: az eljárás harmadik, negyedik és ötödik területének elmélyítése, a területekhez
kapcsolódó hangulatok és folyamatszintek vizsgálata. Motívumok: Standardok helyett folyamatok, Közösség és egyén
viszonya, Központban mindig a feladat áll. A résztvevők száma: 13 fő
4. Tréning: 2012. december 9-én . A kézikönyv második és harmadik fejezetének feldolgozása, Peer értékelés,
gyakorlati kérdések. A résztvevők száma: 5 fő (ezen a napon nagy havazás volt országszerte, sokan ezért nem tudtak
részt venni a tréningen)
5. tréning: 2013. január 13-án, téma: Téma: A kézikönyv negyedik és ötödik fejezetének feldolgozása, az eljárás
bevezetésének gyakorlati kérdései. A résztvevők száma: 14. fő.
A 3. tevékenységben a svájci partner megkereste azokat az intézményeket, akik fogadni fogják a nyáron a tanulmányút
résztvevőit.
4. tevékenységek
Novemberben kollégánk meghívást kapott a Stiftung Wege zur Qualität nemzetközi találkozójára Dornachba (Svájc),
ahol november 24-én volt alkalma tájékoztatni a partner alapítványt ( Stiftung Wege zur Qualität) a projekt
előrehaladásáról, valamint az alapítvány vezetőségével átbeszélték a negyedik tevékenység feladatait is. Az óta e-mailek és skype útján folytatjuk a folyamat tervezését. Február 1-jén partnereink Budapestre látogattak majd, hogy azokat a
részleteket, amiket telefonon és levélben nehézkes egyeztetni, tisztázhassuk.
Úgy tűnik, hogy ezek a személyesen folytatott beszélgetések nélkülözhetetlenek a projekt gördülékeny lebonyolításához.
Ezt előre nem láttuk, így a projektbe sem terveztük ilyen találkozók költségeit. Szerencse, hogy a partnerünk is nagyon
elkötelezett a projekt mellett, így szeptemberben is vállalták a projektben nem szereplő utazási költséget, kollégánk
novemberi kiutazását is finanszírozták, illetve februári budapesti utazást is saját költségen vállalják.
Összességében elmondhatjuk, hogy a projekt minden tevékenysége a terv szerinti ütemezésben halad.

