Ifjúsági Civil Szervezetek Komplex képzése – 2010, avagy pályázatírás mesterfokon

A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány évek óta foglalkozik tréning rendszerű oktatással a Pannon
Egyetemen. Hisszük, hogy az iskolarendszerű képzésen túl a nem formális oktatás, mely a tapasztalati
tanulás útján közelíti a vizsgált témát hatékonyan működik. A forprofit
szektorban már elismert tréning módszertan segítségével a VEHA az
évek során számos hallgató számár biztosított ingyenes képzéseket
eddig is különböző, az élet területein kiválóan hasznosítható tudást
biztosító tréningeken keresztül a résztvevőknek. Visszajelzéseik alapján
egyre eltökéltebbek vagyunk ezen irányú fejlesztéseink mellett.
Az idei évben egy átfogó képzéssel készültünk számotokra, mely az elmúlt évekkel ellentétben nem
sok témát jár körül és több területen fejleszti készségeiteket, hanem egy konkrét kompetencia
fejlesztését tűzi ki célul: a pályázatírás és pályázatmenedzsment készség
fejlesztését. A képzés során az alapszintű, pályázatírási ismeretektől
kezdve a projekt szemléletű pályázatírási módszereken át az
elektronikus ügyviteli kérdéséig minden fontos részterületet érinteni
fogunk. Fontos, hogy programunk átfogó és az egyes képzési alkalmak
egymásba fonódó, egymásra épülő ismeretekre alapulnak, így köztes
bekapcsolódási lehetőségre nincs idén mód, csak a képzés indulásakor
van módunk fogadni részt vevőket.
A tréning összesen 6 kontaktnapból fog állni, melyek a tervek szerint teljes napot felölelően 9 órától
délután 6 óráig fognak tartani. Tisztában vagyunk az iskolai időben szervezett tréningek esetében az
órai kimaradások problémájával, de meglátásunk szerint egy előre
megtervezett és okos szervezéssel meg tudjátok oldani a hiányzásokat,
és a képzés során megszerzett extra tudás pedig kárpótolni fog minden
résztvevőt.
A képzés összesen 6 egymástól elkülönülő napját a következő tervezett
ütemezéssel és témákkal kívánjuk megtartani
Időpont

Tevékenység

2010.10.14.
09.00-19.00
2010.11.04.
09:00-19:00
2010.11.11.
09.00-19.00
2011.02.10.
09.00-19.00
2011.03.03.
09.00-19.00
2011.03.31.
09.00-19.00

Első képzés
1.Pályázatírási alapok
Második képzés
2.Pályázatok szakmai és pénzügyi menedzselése – tipikus hibák mentén
Harmadik képzés
3.Projektértekezletek és pályázati projektmenedzsment – a tervezéstől a beszámolóig
Negyedik képzés
4.Pályázatírás gyakorlata – a saját projektek kidolgozása
Ötödik képzés
5.Adományszervezés és szponzoráció civil szervezeteknek
Hatodik képzés
6.Elektronikus ügyvitel a civil pályázatírásban

Várjuk mindazok jelentkezését, akik motiváltak a pályázatírási képesség rendszerezett
megszerzésére, és akik úgy érzik hogy érdemes az ilyen lehetőségeket kihasználni. A programban
részt vevők a Hexolut Consulting által kidolgozott és akkreditált
képzésben vesznek részt, és a képzésen való részvételről a Hexolut
Felnőttképzési Akkreditáló Testület által PL-2966 számon
bejegyzett, Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések –
„Projektmenedzsment készségfejlesztés I-II. modul”elnevezésű
programjának Tanúsítványát kapják. Fontosnak tartjuk kiemelni
még egyszer, hogy a képzés alkalmai összefüggenek és a tréningen
való részvételt csak a folyamatosan, minden alkalmon jelen levők számára tudjuk biztosítani. A
tanúsítvány kiadásának feltétele a képzésen való 100%-os részvétel.
A program teljes mértékben a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával valósul meg, így a
részvétel INGYENES!
Kérjük, hogy amennyiben érdeklődésedet felkeltettük keress meg minket a www.veha.hu holnapon
feltűntetett elérhetőségeink egyikén, vagy gyere el a képzésről tartandó tájékoztatónkra 2010.
szeptember 20-án 13:00-tól a GTK Kari Könyvtárba (A épület II. emelet)

