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Civil Szervezeti Vezető képzés
Képzés célja:
Elméleti és gyakorlati tudás, tapasztalatok átadása, megvitatása, amelynek
segítségével képessé válnak a résztvevők az általuk irányított civil szervezetek
fenntarthatóságának megteremtésére, céljaik sikeres megvalósítására, források
sikeres bevonására, azok hatékony elköltésére, kommunikációjuk
hatékonyságának maximalizálására és a növekedésük biztosítására. Azonnal
használható versenyképes tudást biztosít.
A résztvevők információt kapnak:
•
•
•
•
•

a professzionális szervezetvezetésről
ügyviteli, gazdálkodási feladatok hatékony ellátásáról
dokumentumok, jelentések elkészítéséről
pénzügyi műveletek előkészítésére, lebonyolításáról, elszámolásról
közösségszervező és érdekképviseleti munka ellátásáról

A résztvevők köre:
Már előző év december 31-ig bejegyezett és az OBH-nál működő – civil
szervezetek vezetői (egyesületek, szövetségek elnökei, titkárai, alapítványok
kuratóriumi tagjai, nonprofit cégek és szövetkezetek vezetői).
Képzés formája, menete:
A képzés 10 online (Google Meet) és 2 személyes (megyei Civil Központ)
alkalomból tevődik össze 2022. szeptember 5. és november 24. között.
Az online előadások minden héten hétfőtől csütörtökig lesznek megtartva, minden nap
16 órától, 2x45 perc időtartamban. A képzésen heti egy alkalommal szükséges
részt venni.
Az előadásokon online jelenléti ív kerül kitöltésre.
A résztvevők a képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak, melyet ünnepélyes
keretek közt Budapesten vehetnek át.
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Tematika:
1.

A kezdetektől a professzionális működésig – online

2.

Vezetési önismeret, szakmai személyiségfejlesztés – online

3.

Jogi és pénzügyi ismeretek a mindennapokban – online

4.

Szervezeti kommunikáció, PR és marketing – online

5.

Kommunikáció (A szervezeti arculat kialakítása) – személyes találkozás
a megyei civil központokban

6.

Rendezvényszervezési alapismeretek – online

7.

Időgazdálkodás és a civil szervezeti működés megtervezése – online

8.

A fiatalok bevonása a civil szervezetek életébe: elmélet és gyakorlat –
online

9.

Kommunikáció (A szervezeti arculat kialakítása) – személyes találkozás
a megyei civil központokban

10. Civil szervezetek digitális fejlődése – online
11. Társadalmi felelősségvállalás – Nonprofit és forprofit szervezetek
kapcsolata egymás segítése – online
12. Adományozás és önkéntesség a civil szervezetek világában – online

Jelentkezés: civil.kem@mntkem.hu címen résztvevő nevének,
elérhetőségeinek (telefon, e-mail) és civil szervezeti tagságának megadásával.
Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 18.
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