Kedves Látogató, Tisztelt Érdeklődő!
Köszönjük,
hogy
megtisztelte
figyelmével
a
Felnőttképzők
Szövetségét.
Szervezetünk 1992 óta képviseli a hozzá belépő felnőttképző vállalkozások, illetve a
felnőttképzésben érdekelt közép-és felsőfokú iskolák érdekeit.
Küldetésünk a felnőttképzés szakmai színvonalának folyamatos emelése, a
minőségbiztosítás és fogyasztóvédelmi törekvések támogatása.
Szövetségünk fennállása során igyekezett minél nagyobb kapcsolatrendszert kiépíteni. Mára
elmondhatjuk, hogy kapcsolatrendszerünkben szerepelnek Országgyűlési bizottságok,
Minisztériumok, Önkormányzatok, Munkaügyi központok, Kamarák, Szakmai szövetségek,
Pályáztatók. Szövetségünk képviselői ott ülnek a legfontosabb szakmai testületekben,
folyamatosan együttműködnek a felnőttképzés keretrendszerét befolyásoló minden
kormányzati és társadalmi szervezettel, és ezzel az FVSZ maga is jelentős véleményformáló
szerepet játszik.
Reméljük, hogy munkánkkal elősegítjük az Önök tevékenységét.
Várjuk kérdéseiket, javaslataikat.

Tagjaink számára a következőket tudjuk biztosítani:


Érdekképviselet
Szövetségünk alakulása óta megkísérli felfedni a felnőttképzéssel foglalkozó
szervezetek gondjait, problémáit és kialakított kapcsolatrendszerén keresztül a lehető
leghatékonyabban képviselni azt. Tagjaink számára referencia levelet állítunk ki.



Önköltséges minősítésből ingyenesen adaptálható Minőségbiztosítási Rendszer
A minőség ügye egybeforrott szövetségünk történetével, hiszen már az alakulás
évében elkészült az a Minősítő Rendszer (MIR), mely a hazai minőségbiztosítási
törekvések úttörője lett. Minősítésünk egyre szélesebb körben jelentett referenciát a
munkaerő-piaci képzések megrendelői számára, sőt egyre gyakrabban keresték a
„bagoly-védjegyet” a potenciális egyéni hallgatók is. A rendszer objektivitását a
részletesen kidolgozott módszertan és a független szakértők munkája biztosította.
2014-ben az új jogszabályi környezethez igazodva elkészítettünk egy olyan
minőségbiztosítási rendszert, melyet tagjaink könnyen adaptálhatnak saját
intézményükre. Ennek kereteit a Felnőttképzési Szakértői Bizottsághoz is
benyújtottuk keretrendszerré minősíttetés céljából. A rendszer folyamatos
jogszabályi megfeleltetésével segítjük tagjaink szabályszerű működését, de
szervezetünk erejéhez mérten a külső megrendelők igényeit is teljesítjük.



Etikai Bizottság
Etikai Bizottságunk állásfoglalásaival, objektív ítéleteivel nagymértékben hozzájárul a
piaci verseny tisztaságához.



Szakmai adatbázis
Szövetségünk együttműködik a Jóképzés.hu munkatársaival. A www.jokepzes.hu
honlap célja, hogy a tanulni vágyó felhasználók végre egy helyen
összegyűjtve találják meg a képzési intézményeket. A rendszer nagy figyelmet fordít a
kiterjedt keresési paraméterek testreszabására, a minőségi képzők kiemelésére, a
felhasználók visszajelzésére, a közösségi médiákkal való összekapcsolódásra.



Jogszabály és pályázat figyelés
Folyamatosan figyeljük a felnőttképzést érintő jogszabályváltozásokat, pályázati
lehetőségeket, és korrekt tájékoztatást nyújtunk az aktuális kérdésekről.
Honlapunkon a tíz legfontosabb jogszabály naprakész állapotban olvasható.



Külföldi kapcsolatok támogatása
Szövetségünk keresi és támogatja a felnőttképzés területén szakmai múlttal
rendelkező nemzetközi, illetve külföldi szervezetekkel való kapcsolattartást.



Hírlevél
Felnőttképzési Hírlevünk rendszeres megjelentetésével és ingyenes terjesztésével
(postai úton és honlapunkon) reményeink szerint igényes szakmai fórumot
teremtünk.



Szakmai konferenciák
Immár hagyomány, hogy szövetségünk évente négy-öt alkalommal saját konferenciát
szervez, illetve más szervezetek által rendezendő szakmai kiállításokon, börzéken
jelenik meg. Rendezvényeinken tagjaink jellemzően ingyenesen szerezhetnek
információt a legaktuálisabb szakmai kérdésekről, vagy önköltséges áron vehetnek
részt az FVSZ partnereként az egyes kiállításokon.



FVSZ Online Portál szolgáltatások
Honlapunkon külön „Fórum” rovat áll tagjaink rendelkezésére, hogy véleményüket,
javaslataikat megoszthassák az érdeklődőkkel. A frissítésekről, aktualitásokról minden
tagunk e-mail értesítést kap.



Kedvezményes Microsoft licenc- és vírusölő rendszervásárlás
Szövetségünk együttműködési megállapodásainak köszönhetően minden évben
kedvezményesen biztosítjuk tagjainknak a Microsoft licencek megvásárlását, illetve
frissítését, valamint egy hatékony vírusölő rendszer beszerzését.

A belépéssel kapcsolatos részletes információkat a Főmenü
"Belépés az FVSZ-be” menüpontban találja meg.
Várjuk jelentkezését!

