MEGHÍVÓ
A VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY
nevében ezúton nagy tisztelettel meghívom a
2008. októberében induló
„ÉSZAK-DUNÁNTÚLI FELSİOKTATÁSI SZELLEMI MŐHELY
(ÉDF-SZEM)
képzési programsorozatára

A Szellemi Mőhely deklarált létrehozásának legfıbb céljai:
a felsıoktatási intézmények mellett mőködı ifjúsági civil szervezetek
kapcsolatrendszerének
erısítése,
szakmai
együttmőködésének
továbbfejlesztése, közös programok kidolgozása, a legjobb gyakorlat elve
szerinti tudásmegosztás megvalósítása.
szeretnénk elérni, hogy a civil szektor is alternatívát jelentsen a pályakezdı
fiatalok számára a tapasztalatszerzés, és önkéntes munka során
megtanulható, elsajátítható ismeretek által.
hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmények is
partnereink legyenek a fiatalok szakmai gyakorlatának hasznos
eltöltésében, a szektorban a fiatalok utánpótlásának kinevelésében és
közös céljaink egyeztetett megvalósításában.

A PROGRAMSOROZAT ELEMEI (TALÁLKOZÓK)
2008.10.10-12. (3 nap)
Helyszín: Tihany
Téma: A résztvevı és újonnan kapcsolódó szervezetek bemutatkozása, aktualitások
megbeszélése, a találkozók idıpontjainak egyeztetése, az önkéntes program
stratégiájának akciótervekre bontása, a feladatok kiosztása, a projekt találkozóinak
átbeszélése, a küldetésnyilatkozat elfogadása - Együttmőködésfejlesztı tréning,
melynek fı témája az együttmőködı szervezetek közötti kapcsolatok fejlesztése, a
bizalom növelése, a személyközi és szervezetközi kapcsolatok fejlesztése,
Önkéntesek képzési programja, következı képzések témáinak kiegészítése

A Szellemi Mőhely képzési programját a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszervezıdés, Szakmai és
Területi Együttmőködés Kollégiuma támogatja.

2008.12.02. (1 nap)
Helyszín: még egyeztetés alatt
Téma: Civil szervezetfejlesztési és hálózatfejlesztési képzés és szakmai elıadások az
öntevékenységrıl, a civil szektorba való integrálás lehetıségeirıl, a helyi állami és
non-profit szektorral való kapcsolódási lehetıségekrıl, a program kiterjesztésérıl.

2009.02.10-11. (2 nap)
Helyszín: Tihany
Téma: Motivációs és problémamegoldó tréning a szervezetek belsı mőködésének
fejlesztésére, valamint az önkéntesek fogadásának és megtartásának hatékony
megvalósítása érdekében, továbbá szakmai elıadások a program eredményeirıl, és
kerekasztal-beszélgetés a szervezetek együttmőködési tapasztalatairól.
Vezetıképzı program, a Szellemi Mőhelyben dolgozók vezetıi skill-jeinek
fejlesztése, a tudásbázis megalapozása a jövıtervezés érdekében. Stratégiai
kérdések megbeszélése a mőködtetés érdekében és akciótervezés a záró program
elıkészítésére

2009.04.17.-19. (3 nap)
Helyszín: Tihany
Téma: Csapatépítı tréning, a projekteredmények összesítése, az ÉDF-SZEM
bemutatkozó kiadványának kiosztása a résztvevı szervezetek között, a továbblépés
meghatározása, a jövıképünk kialakítása, és az együttmőködés fenntartásához
szükséges akciótervek kidolgozása.
A Szellemi Mőhely képzési programjába szervezetenként maximum 2 fı jelentkezését
tudjuk fogadni. Jelentkezni a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével
lehet.
Kérjük, a projektindító ülésen (elsı képzési alkalom október 10-12.) való megjelenésére
vonatkozó részvételi szándékát legkésıbb 2008. október 1., 14.00 óráig jelezze a
Jelentkezési Lap visszaküldésével.

Számítunk részvételükre!

Veszprém, 2008. szeptember 25.

Szonda Tamás
kuratóriumi elnök, projektvezetı
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