
Az Egyesek Ifjúsági Egyesület ingyenes 4 na-
pos képzést szervez civil szervezeteknek, 
ifjúságsegítőknek, mentoroknak és koor-
dinátoroknak, akik közösségfejlesztő tevéke-
nységet végeznek és nemzetközi vagy helyi 
önkénteseket szeretnének fogadni, esetleg 
nemzetközi ifjúsági projektekkel szeretnék 
színesíteni a tevékenységi palettájukat.

INDÍTSD BE!
hazai és nemzetközi önkéntesek bevonása



A képzés során részletesen bemutatjuk a programokat és szervezetre szabott cselekvési terveket 
készítünk, igény esetén tanácsadással is támogatjuk a szervezeteket a képzés során és akár utána is. 
Célunk, hogy minden szervezet és résztvevő eljusson egy leírt projekttervig és/vagy az Európai 
Szolidaritási Testület Minőségi Tanúsítvány és/vagy pályázat vázlatának elkészítéséig!

Egyesületünk közösségépítéssel, civil szervezetek fejlesztésével, ifjsági szakemberek képzésével is 
foglalkozik, miközben 20 éves fennállása alatt több mint 200 nemzetközi önkéntes fiatallal dolgozott.

Küldetésünk egyik fontos építő eleme, hogy a 2 évtizedes tapasztalatokat és az ezen keresztül szerzett 
tudásunkat minél több emberrel és szervezettel megosszuk és kapacitásfejlesztésüket támogassuk.

Minden érdeklődőt várunk ingyenes képzésünkre!

Mikor?
Dátum: 2019. Október 22-26.

Hol?
Helyszín: Kreatív Tér, Hollókő - www.kreativter.hu

A program
A négy nap alatt a szükséglet elemzéstől indulunk, majd a programok részletes bemutatása 
következik, amit a szervezetre szabott igények mentén projektfejlesztés és a konkrét programokhoz 
kapcsolódó pályázatok vázlatának megírásáig viszünk. A program végén lehetőség lesz arra, hogy 
ütemtervet készítsünk és igény esetén további támogatást kapjatok a képzés után is!

AKKOR EZT A KÉPZÉST NEKED TALÁLTUK KI!
Konkrét programok, amikkel foglalkozunk:

• Nemzetközi Önkéntes Táborok (workcampek) – rövid távú, akció jellegű, vagy ismétlődő projektekhez

• Európai Szolidaritási Testület Egyéni, Csoportos önkéntesség és Szolidaritási projektek,
Minőségi Tanúsítvány megszerzése
(korábban EVS – Európai Önkéntes Szolgálat)

• Erasmus+ ifjúsági cserék és képzések

Civil szervezetben dolgozol és fontos 
neked, hogy helyi közösségekért is 
tegyél?

Izgalmasnak látod, hogy nemzetközi 
önkénteseket is bevonj a munkádba?

Nem tudod, hogyan fogj hozzá?

Vagy már bele is fogtál, de feladtad 
a rengeteg teendő és adminisztráció 
miatt?

www.kreativter.hu
https://egyesek.hu/workcamps
http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/activities
http://www.eplusifjusag.hu/hu/erasmusplus/view/2/palyazati_kategoriak


A képzés témái:

• Erőforrás és szükséglet felmérés

• Nemzetközi programok, amelyek a szervezetek helyi tevékenységét támogatják

• Projektfejlesztési eszközök bemutatása

• Minőségi projektmegvalósítás szempontjai (kommunikáció az önkéntesekkel, motiváció és
támogatás, (inter)kulturális különbségek kezelése, bevonás és hosszú) távú megtartás,
önkéntesek támogatásának megtervezése)

• Fenntartható projekt megvalósítás, adminisztráció és pénzügyek

Nem formális képzési eszközökkel sor kerül majd:

• kis- és nagycsoportos esetfeldolgozásra kreatív eszközökkel;

• szimulációs gyakorlatokra;

• élményalapú foglalkozásokra;

• coaching eszközök alkalmazására.

A képzés várható eredményei:

• elérhető programok ismerete és használata

• kézzel fogható projektterv

• ütemterv és jövőterv

• támogatói hálózat a képzés utáni feladatokhoz



PROGRAM-TERV

Október 22. Október 26.

Egyéni tanácsadás 
kis csoportokban 
(igény esetén)

Hazaindulás

Megérkezés

Október 23.

Bemutatkozás, 
ismerkedés

Helyi tevékeny- 
ségek rövid  
bemutatása

Ebéd

Szükséglet 
elemzés

Workcampek,  
ESC/EVS, Erasms+ 
részletes  
bemutatása

Vacsora

nkéntesek  
fogadásának 
minőségi  
szempontjai

Október 24.

Irány/Programok 
kiválasztása (Work-
camp/ESC/E+)

Projekttervezési 
eszközök bem-
tatása, kiválasztása

Ebéd

Projektfejlesztés 
egyénileg vagy 
kiscsoportokban

Visszajelzés, 
tippek, trükkök, 
tanácsok

Vacsora

Egyéni mnka vagy 
Kreatív inspiráci

Október 25.

Projekt-, tanúsít-
vány-, pályázat-  
vázlat írása 1.

Visszajelzés

Ebéd

Projekt-, tanúsít-
vány-, pályázat-  
vázlat írása 2.

Kérdések, 
jövőtervezés, 
értékelés, lezárás

Vacsora

Networking,  
kötet- 
len program

Képzők: Csákány Viktória
Szociológus, tréner. 10 éves tapasztalattal rendelkezik nem formális 
képzések, projekt koordináció terén elsősorban ifjúsági munka keretében. 
Legfőbb témái kommunikáció, coaching és mentoring, valamint személyes 
fejlesztés és önismeret. 
A képzések és coaching mellett éveken át mentorált hátrányos helyzetű 
fiatalokat nemzetközi önkéntes projekteken, dolgozott EVS koordinátorként 
és jelenleg a Tempus Közalapítvány képzőjeként is tart mentorképzéseket, 
továbbá része annak az országos projektnek, mely arra fókuszál, hogy 
szervezeteknek nyújtson támogatást ESC projektekbe való kapcsolódáshoz. 

Mahner Tamás
Ifjúságsegítő, szervezetfejlesztő, társadalmi vállalkozó. 2010 óta terepen 

dolgozó ifjúsági szakember, vidéki közösségeket fejleszt nemzetközi önkéntes 
projektekkel Széleskörű tapasztalattal rendelkezik mind a projektvezetői, mind 

a szakmai vezetői oldalon a nemzetközi önkéntesség különböző területein, 
legyen szó Európai Önkéntes Szolgálatról, Európai Szolidaritási Testületről, 

vagy Nemzetközi Önkéntes Táborok hálózatairól. Specialitása a vidéki 
hátrányos helyzetű környezetben megvalósuló projektek beindítása, leginkább 

Nógrád megyében. 2014 óta EVS akkreditor, illetve Szolidaritási Testület 
Minőségi Bizonyítvány kérelmeit elbíráló szakértő. Nemzetközi önkéntes 
táborokat összefogó világhálózat (CCIVS) vezetőségi tagja. Önkénteseket 

felkészítő e-learning szoftver - az iPrepare - társalkotója. 

www.ccivs.org
www.iprepare.eu


Jelentkezni lehet az alábbi linken található rövid űrlap kitöltésével - 2019. október 15-ig. A 
részvétel ingyenes. Egy szervezettől több résztvevő is jelentkezhet.

https://www.surveymonkey.com/r/inditsd_be
A helyek száma korlátozott, így a célcsoport profiljának megfelelő résztvevők közül érkezési sorrend is 
fog dönteni, ezért érdemes időben jelentkezni.

www.egyesek.hu
https://www.surveymonkey.com/r/inditsd_be
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