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A képzés a Nemzeti Civil Alapprogram és a Budapest Bank Budapestért Alapítvány támogatásával valósul meg.

1.

KINEK SZÓL?

Fiataloknak és felnőtteknek, akik aktívak a helyi
közösségek életében:
-

ifjúsági és civil szervezetek és közösségek
tagjai, önkéntesei, munkatársai, vezetői
nem-formális csoportok, közösségükért tenni
vágyó baráti körök tagjai

Képzettségtől és tapasztalattól függetlenül bárki részt
vehet a képzésekben.
Az alsó korhatár 16 év, felső korhatár nincs.
A kiválasztás során előnyt élveznek a 3+ c.
képzéseket vagy a nemzetközi „1st step” vagy
„Basic” synergy tréningeket elvégzett korábbi
résztvevőink.

2.

MIRŐL SZÓL A KÉPZÉS?
Témák

A képzés a SZERVEZETEDRŐL és a TE SZEREPEDRŐL szól, a ti konkrét példátokon keresztül a
projektmenedzsment és a szervezeti menedzsment aktuális kérdéseiről:

Mit jelent egy szervezet fenntartása, fenntarthatósága?
Mi a hosszú táv?
Hogyan tudom összehangolni a párhuzamosan zajló projekteket?
Nagyprojektek…. mi is tudunk ilyet?
Mi zajlik eközben a háttérben?
Tényleg tudok tervezni…?
Többről van szó, mint papírokról?
Hány költségvetésünk van?
Mi az a cash-flow?
Delegálás – az meg mi?
Hogyan tarthatok hatékony megbeszéléseket?
Mi a különbség hálózat és partnerség között?

?
?

Ha nemcsak kérdezni, de cselekedni, kísérletezni is mersz, megtalálod a válaszokat.
Keresés, tanulás közben hatsz a környezetedre, általad a többiek is fejlődni fognak. Vezetőként, a fejlődés
facilitátoraként akkor tudsz igazán fejlődni, ha a tudásod és eszköztárad mellett a készségeid is fejlődnek,
gyakorlás közben alakítod ki saját meggyőződésedet, értékrendedet.
Fontosnak tartjuk, hogy a megszerzett tudást megtanuld alkalmazni saját szervezetedben, akkor leszel képes
megerősíteni és fenntartani a tevékenységetek alapjait és hátterét. Nincs két egyforma közösség - ezért zajlik a
gyakorlat valós fejlesztő tevékenységgel, saját szervezetedben, csoportodban.
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Mindez 2 részben történik: 5 nap tréning és 6 hónap szakmai gyakorlat.
Módszerünk az élmény alapú tanulás egy speciális irányzata, a tréning, a coaching és a folyamat-tanácsadás
ötvözete. Gyakorlatra, cselevésre épül, ugyanakkor ismereteket is ad. Egyformán figyelünk rád és a csoportra.
Közös a program és a téma, közben saját szakmai célodon dolgozol.
A MI dolgunk, hogy lehetőséget teremtsünk, helyzetbe hozzunk és kérdezzünk.
A TE dolgod, hogy cselekedj, élj a lehetőséggel és megtaláld a válaszokat.
A képzés sikere RAJTAD MÚLIK.

Célok

A képzés célja a civil szervezetek munkatársainak szakmai fejlesztése, a szervezetek belső fejlesztő
folyamatainak támogatása a szervezeti hatékonyság és fenntarthatóság növelése érdekében.
Fejlődjenek a tudatosságod, a szervezetedben betöltött szerepedhez szükséges készségeid, hatékonyan tudj
együttműködni a környezeteddel, sikerrel vállalj felelősséget, kreatív légy és könnyen érd el a céljaidat.
Gyakorlatban, ifjúsági és közösségi kezdeményezésekben is könnyen alkalmazható, haladó szintű ismereteket
és technikákat tanulj a projektmenedzsmentről és a szervezetek belső fejlesztéséről, képessé válj ilyen
folyamatok vezetésére, facilitálására.
Tevékenységed által megerősödjön a szervezeted háttere, képessé váljatok:
- a tevékenységeteket hosszú távon tervezni
- ehhez emberi erőforrásokat és költségeket tervezni és mozgósítani
- több fiatalt bevonni és megtartani, működőképes, hatékony csapatokat összeállítani és fenntartani
- aktív partnerségeket építeni
- fenntartani és fejleszteni a szervezeted és tevékenységetek színvonalát
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3.

MIKOR, HOL?

Tréning: 2010. október 24 - 29
Helyszíne: Kreatív Tér Képzési Központ, Hollókő, Orgona u. 31.
Szakmai gyakorlat: 2010. november – 2011. április.
Helyszíne: saját szervezeted, közösséged
Coaching: Havonta 1 alkalom 2010. november – 2011. április között.
Helyszíne: Az Egyesek Ifjúsági Egyesület irodája, 1137 Budapest, Radnóti M. u. 4-6. I.em/14.
Jelentkezés: 2010. szeptember 10-ig

4.

MI A TRÉNING PROGRAMJA?
Hogyan épül fel a 10 nap?
1. nap: Bevezetjük a tréning témáit, előadásokkal és
gyakorlatokkal. Személyes célt tűzöl ki magadnak –
ez a titka annak, hogy a tréning a tiéd legyen.
2-3-4. napok: Szakmai témákkal foglalkozunk,
komplex feladatokkal, éles helyzetekben dolgozzuk
fel a témát, így modellezzük egy szervezet életét.
Rendszeresen
kaptok
hasznos elméleteket,
modelleket, amelyeket a gyakorlatok során
kipróbálhattok.
5. nap: Összegezzük a tanultakat, ekkor tervezed
meg a szakmai gyakorlatodat. Értékeljük és lezárjuk
a tréninget.

A program elemei:
Gyakorlatok: egyéni, páros és csoportos helyzetek, feladatok, amelyek egy szervezet mindennapjaira
hasonlítanak – megtapasztalod hogyan érzel, gondolkodsz, reagálsz bizonyos helyzetekben, hogyan hat ez a
környezetedre és rád. Lehetőséged lesz kipróbálni a tanultakat, elgondolkodni az élményeiden, magadtól és a
többiektől tanulni. Sokszor kisebb csoportokban dolgoztok majd, amiket rendszeresen újrakeverünk, így
mindenkivel lesz majd lehetőséged együtt lenni. Sok gyakorlat szabad téren zajlik. Sok közülük játékos,
könnyed, lesz bennük mozgás, beszéd, kreatív alkotás. Lehetnek szórakoztatóak és lehetnek nagyon mélyek és
intenzívek, konfrontálóak is. Lesz kihívás és meglepetés a tested, a lelked és a gondolataid számára is.
Feldolgozás: minden gyakorlatot feldolgozunk – pl. egyénileg, párban, vagy kis- és nagycsoportban. Ennek az a
szerepe, hogy segítsen megérteni az élményeidet: mi történt veled, mit miért és hogyan teszel, valamint
megoszthasd társaiddal is tapasztalataidat, következtetéseidet, gondolataidat, és azokat a mindennapok
összefüggéseihez kössük.
Előadások: rövidek, interaktívak, arra valók, hogy új, külső nézőpontot, szélesebb összefüggést hozzanak be,
segítségükkel szélesebb összefüggésbe helyezd az élményeidet, valamint információt, elméleteket, eszközöket,
technikákat mutassunk nektek, amikkel a továbbiakban szabadon kísérletezhettek.
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Időbeosztás:
Intenzív lesz a program, mindhárom napszakban
tréningezünk:
8:00 – 9:00
9:30 – 12:45
13:00 – 14:00
14:30 – 17:45
18:00 – 19:00
19:30 – 22:30

reggeli
program
ebéd
program
vacsora
program

Minden napszakban lesz 1-2 rövidebb szünet.
A programrészek hossza, a szünetek száma, a
kezdés és a befejezés ideje az aktuális feladatoktól
is függ, pl. ha házon kívül dolgozunk, akkor más is
lehet az időbeosztás.

5. MIBŐL ÁLL A SZAKMAI GYAKORLAT?
Saját projekt
A gyakorlat során egy önálló projektet valósítasz meg. Fontos, hogy ez a projekt kapcsolódjon a szervezeted,
csoportod, helyi közösséged jelenlegi igényeihez, az ő számukra jelentsen előrelépést egy-egy aktuális kérdés
megoldásában, a benne vállalt szereped pedig kihívást jelentsen számodra és lehetőséget adjon arra, hogy
saját fejlődési célodon dolgozz, a szervezet vagy projekt vezetőjeként, a fejlődés facilitátoraként.
Mi lehet a gyakorló projekted? Néhány ötlet:

-

-

Belső fejlesztő folyamat facilitálása
Munkakörök és folyamatok tervezése
Koordinátori feladatok: pl. önkéntesek
koordinálása,
párhuzamosan
zajló
tevékenységek összehangolása
Hálózatépítés, partnerségek kialakítása
Részfeladat a szervezet hátterének
megteremtésében, fenntartásában vagy
fejlesztésében (pl. önkéntesek bevonása,
honlap készítése, nem formális csoport
szervezetté alakítása, iroda vagy
közösségi tér kialakítása, PR, önkéntesek
mentorálása, …stb)

Szervezeteddel közösen találjátok ki a feladatot, annak nagyságát és célját. Közösen állítjátok fel a
követelményrendszert, aminek teljesítésekor a feladatodat sikeresnek tartjátok. Közösen tervezitek meg a
végrehajtás lépéseit.
Mielőtt jelentkezel a képzésre, egyezteted a szervezeteddel, hogy mi lesz a szakmai gyakorlatod területe,
témája, feladata. A tréning végén fogod pontosan kitűzni a célokat és megtervezni a 6 hónapot, majd persze
meg is valósítod a projektedet.
Ha nincs mögötted szervezet, ahol a gyakorlatodat megvalósíthatod, segítünk befogadó szervezetet találni.
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Coaching
Egy személyi edző (coach) kísér majd a gyakorlatod során, vele és 4 társaddal havonta 1 csoportos
megbeszélésen veszel részt.
Feldolgozzátok az elmúlt hónap eseményeit, a coach kérdésekkel és visszajelzésekkel segít abban, hogy
értékeld munkádat és felismerd, miben vagy jó és miben és hogyan kell még fejlődnöd. Segít abban, hogy
maximális mértékben tudd alkalmazni a tréningen tanultakat, megtaláld és mozgósítsd saját, belső
erőforrásaidat és megtanulj a tapasztalataidból tanulni. A csoportos coaching alkalmakon lehetőségetek nyílik
egymást is segíteni, ezáltal egy támogató hálózatot létrehozni.
A coaching alkalmak Budapesten zajlanak, az egyesület irodájában található csoportszobában.

Blog

A projektedről blogot vezetsz, így figyelemmel kísérhetitek, segíthetitek egymás tevékenységét és jelentős
nyilvánosságot is kap a projekted.

Kik lesznek veled?
12 résztvevő: az ország minden pontjáról, mind egy más szervezetet, közösséget képviselnek. Csoportban
izgalmas és szórakoztató, a legtöbbet egymástól tanuljátok.
A team: olyan résztvevőkből áll, akik egyszer korábban már részt vettek hasonló tréningen, túlélték, bejött
nekik és most visszajönnek, hogy neked segítsenek, hogy újra próbára tegyék magukat… ezúttal
asszisztensként. Egyénileg és kiscsoportokban segítik a többi résztvevőt, segítik a trénereket a feladatok
előkészítésében és vezetésében, közben ugyanúgy dolgoznak saját fejlődésükön, ahogy TE.
A trénerek: Győry Krisztina, Korányi Eszter és Pleskó Ági
Az Egyesek vezetői, az International Synergy Group trénerei, aktív ifjúsági munkások, napi szinten foglalkoznak
az Egyesek és más ifjúsági szervezetek, csoportok fejlesztésével. Kriszta az egyesület szakmai vezetője,
rendszeresen tart képzéseket a Mobilitással együttműködésben, valamint egy HR tanácsadó cég külső
munkatársa, ahol szakterülete a coaching. Eszter a szervezetfejlesztő közgazdász, a HR és a
projektmenedzsment területein jártas. Ági mérnök, az egyesület és egy társadalmi vállalkozás ügyvezetője,
valamint egy európai szinten egyedülálló középiskolai önkéntes program vezetője.
A szakmai gyakorlat során coachként is ők kísérik majd a munkádat.
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6. TANÚSÍTVÁNY, AKKREDITÁCIÓ
A képzés elvégzéséről oklevelet kapsz.
Az Egyesek Ifjúsági Egyesület 2009-ben „Civil szervezetek kapacitásfejlesztése” címmel akkreditálta képzési
rendszerét. (Felnőttképzési nyilv.tart.sz: 00980-2008, programakkreditációs lajstromszám: PL-3132, intézményi
akkreditációs lajstromszám: AL-2220.) A képzés elvégzéséhez 3 modult kell teljesíteni.
A jelenleg meghirdetett képzés 2 modulnak felel meg az egyesület akkreditált képzésében.
Jelezd a jelentkezési lapodon:
- Ha nemzetközi képzéseinken már teljesítetted a kötelező önismereti modult és szeretnéd, hogy
beleszámítsuk az akkreditált képzésedbe.
- Ha az elkövetkezendő 6 hónap során elvégeznéd az önismereti modult és szeretnéd, hogy
beleszámítsuk az akkreditált képzésedbe.

7.

MIK A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI?

Adminisztrációs kötelezettségek:
-

Határidőre visszaküldött kitöltött jelentkezési lap.
Befogadó nyilatkozat attól a szervezettől, ahol a szakmai gyakorlatodat töltöd.
18 év alattiaknak szülői beleegyező nyilatkozat.
Felnőttképzési szerződés megkötése az Egyesek Ifjúsági Egyesülettel és az abban foglaltak betartása.
Részvétel a teljes tréningen, tehát nincs hiányzás, később érkezés, vagy előbb elutazás.
A szakmai gyakorlat teljesítése, a blog vezetése és a projektbeszámoló elkészítése.
Részvétel az összes egyéni és team coaching alkalmakon, tehát nincs hiányzás, késés.
A jelenléti ívek aláírása.

Részvételi díj és hozzájárulás:
1.

60.000 forint részvételi díj. A teljes összeg, vagy annak első részlete a felnőttképzési szerződés
aláírásakor fizetendő személyesen az egyesület irodájában, vagy átutalással:
a Budapest Bank 10103056-56634400-01000001 számú számlára, a résztvevő nevének és a képzés
címének megjelölésével)
A részvételi díj 2 vagy 3 részletben is fizethető.
2 részlet esetén:
első részlet: 30.000Ft a felnőttképzési szerződés aláírásakor
második részlet: 30.000Ft a tréning kezdetéig
3 részlet esetén:
első részlet: 20.000Ft a jelentkezéskor
második részlet: 20.000Ft a tréning kezdetéig
harmadik részlet: 20.000Ft 2010. november 15-ig
Részletfizetési igényedet a jelentkezési lapon jelezd.

2.

A tréning és a coaching találkozók helyszínére való eljutás költségeit a résztvevő állja.
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Visszalépés: Ha a képzésen való részvételtől 2010. október 1-ig lépsz vissza, az addig befizetett részvételi díj
80%-át visszatérítjük. Későbbi visszalépés esetén nem áll módunkban a részvételi díj visszatérítése. A részvételi
díj teljes összegét akkor is ki kell fizetned, ha menet közben hagyod abba a képzést, és részletfizetést kértél.
8.

JELENTKEZEL?

A jelentkezés folyamatos, már megkezdődött. Határidő: 2010. szeptember 10-ig
Mit kell elküldened a jelentkezéskor:
-

Határidőre visszaküldött kitöltött jelentkezési lap.
Befogadó nyilatkozat attól a szervezettől, ahol a szakmai gyakorlatodat töltöd.
18 év alattiaknak szülői beleegyező nyilatkozat.

Ide küldd a jelentkezést:
e-mail: egyesek@gmail.com (a tárgyba írd be: név + jelentkezési lap)

Hogyan tovább?
-

A kiválasztásról visszajelzést küldünk 1 héten belül.

-

A kiválasztás szempontjai:
o a jelentkező céljai, elvárásai összhangban legyenek a képzés céljaival és témájával
o minél több szervezet küldhessen résztvevőt a képzésekre
o nemek aránya
o életkor, képzettség és tapasztalat szempontjából minél változatosabbak legyenek a csoportok
o előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik elvégezték a 3+ c. képzések valamelyikét, vagy egy
nemzetközi „Basic” vagy „1st step” synergy tréninget.

-

A jelentkezési határidőt követő héten értesítünk a kiválasztásról, majd a befizetést követően tartunk
egy előkészítő találkozót, amikor aláírjuk veled a felnőttképzési szerződést és megkapod a további
információkat (utazás, szállás, mit hozz magaddal).

-

Ha nem jutsz be a képzésre, ne add fel, mert várólistára kerülsz, és mások esetleges visszalépése
esetén bekerülhetsz.

9. HOL TALÁLSZ TOVÁBBI INFORMÁCIÓT:

www.egyesek.hu

A projekt eseményeit a honlapunkon követheted valamint élménybeszámolókat, olvashatsz, kisfilmet nézhetsz
korábbi hasonló képzéseinkről a „beszámolók” pont alatt.
Ha kérdésed van:
keresd Csákány Vikit:
e-mail: egyesek@gmail.com
tel.:
+36 30 848 84 93
+36 1 321 04 95

(10:00 – 14:00 között)
(10:00 – 14:00 között)

Várjuk a jelentkezésedet,

Egyesek
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