Fejlesszük egymást, együtt!
Pályázati forrást keres?
Már pályázott, de sikertelen volt?
Megvalósítja pályázatát, de nehézségekbe ütközik?

TÉRÍTÉSMENTES TRÉNING
civil szervezeteknek és önkormányzatoknak
pályázatokról, marketingről

időpont: 2011. szeptember 22. 8.30
helyszín: Imola Udvarház, 3300 Eger, Dózsa György tér 4.
időpont: 2011. szeptember 23. 9.30
helyszín: Hotel Pannónia, 3525 Miskolc, Kossuth u. 2.
A részvétel INGYENES, regisztrációhoz kötött!
www.kommunio.hu
vagy az info@kommunio.hu e-mail címen.

Honlapunkon hasznos információkat talál jó gyakorlatokról
és egy kiadványt, továbbá interaktív tanácsadást vehet
igénybe (tutorálás).
Jelentkezés határidő: 2011. szeptember 20.
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul meg!
Kérjük,
• tájékoztassa tagszervezeteit ingyenes workshopunkról
• küldje el rendezvényét, jó, vagy akár rossz pályázati gyakorlatát, tanuljunk
egymástól!
Bemutatjuk lépésről lépésre hogyan pályázzanak akár működésre, akár rendezvény
szervezésre, sőt kiadványkészítésre is!
Tréningen megvitatjuk, hogyan lehet sikeres a pályázata az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
OPERATÍV PROGRAM - ÉMOP - 3.3.1.-11. Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése
kiírás keretében!

Üdvözöljük!
A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával megvalósuló Partnerség és projektmenedzsment
nevű projektünk célja a civil szervezetek segítése, hogy eredményesebbek legyenek a pályázásban
és a marketingben! Pályázatírásban és –bírálásban valamint projektmenedzselésben szakértő
kollégáink, továbbá marketing szakembereink közreműködésével tréninget szervezünk pályázatokról
és marketingről! Honlapunkon (www.kommunio.hu) hasznos információkat talál jó gyakorlatokról és
egy kiadványt, továbbá interaktív tanácsadást vehet igénybe (tutorálás).
Egymás fejlesztése érdekében, kérjük, tájékoztassa tagszervezeteit ingyenes workshopunkról!
Fejlesszünk együtt és kérjük, küldje el rendezvényét, jó, vagy akár rossz pályázati gyakorlatát,
tanuljunk egymástól!
Röviden a Kommunió Alapítványról: Alapítványunk közhasznú szervezet. Alapvető célkitűzése a
közigazgatással kapcsolatos tudományos, kutatási és oktatási tevékenység támogatása. E stratégiai
célon belül az elmúlt időszakban erős hangsúlyt kapott tevékenységünkben a civil szféra és a
közigazgatás, valamint a települési önkormányzati rendszer partneri kapcsolatainak fejlesztése. Ennek
jegyében 2010-ben – döntően Pest megyei résztvevőkkel – két képző alkalmat szerveztünk, amelyen
igazgatási szakemberek (civil referensek) is részt vettek a civil szereplők mellett.
Röviden a tréningről: aktív, kiscsoportos, a lényegre koncentrálunk, valódi segítséget kínálunk,
gyakorlati tapasztalatokat osztunk meg:
- pályázatírás tudatosan és eredményesen
- projektmegvalósítás, projektmenedzsment
- hatékony PR- és marketing eszközök, technikák (hogyan gyűjtsd az 1 százalékot)
Röviden a kiadvány tartalmából:
- partnerség: civilek egymás között, önkormányzatok-civil szervezetek, civil szervezetek a
fejlesztéspolitikában és településfejlesztésben;
- pályázatírás: hazai és európai uniós pályázatok előkészítése, megírása, megvalósítása,
elszámolása, felkészülés az ellenőrzésre, disszemináció;
- projekt- és minőségmenedzsment: projektek generálása, lebonyolítása, partnerség építése,
konfliktuskezelés;
- civil szervezetek marketingkommunikációja: „márkázás”, reklám- és marketingtanácsadás;
- érdekérvényesítés és lobbi: érdekérvényesítési technikák, létjogosultságuk, valós társadalmi
támogatottság megszerzése, érintettek bevonása, mobilizálás.
Röviden a tutori tevékenységről:
Honlapunkon elérhető fórumon keresztül segítjük a civil szervezetek pályázási és marketing
tevékenységének hatékonyságát. Az interaktív színtér lehetőséget biztosít arra, hogy szakértői
moderálással, tutorálással közösen vitassunk meg felvetődő kérdéseket, problémákat, javaslatokat,
amelyet valamennyi regisztrált résztvevő lát és hozzászólhat. Fejlesszük egymást, együtt!
Ha kérdése merülne fel, forduljon bizalommal Korda Zsuzsanna kolléganőnkhöz!
Tel.: 20/231-29-16; E-mail: info@kommunio.hu

Látogasson el honlapunkra és találkozzunk a tréningen!
Kommunió Alapítvány

