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KÉPZÉSI PROGRAM FELHÍVÁS 

 

Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA)  
ezúton hirdeti meg 

Önkéntes menedzsmentről praktikusan – gyakorlati alapok önkéntességről  
című felnőttképzési engedéllyel rendelkező (nyilvántartásba vételi szám: E-001027/2015/D004) 

képzési programját. 
 

 

Az ÖKA küldetésével összhangban a Képzési Programunk célja, hogy segítsük a társadalomban 
jelenlévő szervezetek, szerveződések és egyének önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek 
fejlesztését. Célunk továbbá, hogy az önkéntesekkel foglalkozó civil és állami szervezetek, 

intézmények felkészülten foglalkozhassanak önkéntesekkel, valamint, hogy az önkéntesség eszméje 
értékteremtő eszközként épüljön be a társadalmi tudatba.  
 

A képzés célja, hogy átfogó, rendszerezett és alkalmazható tudást biztosítson a civil és az intézményi 
szféra önkéntesekkel kapcsolatban álló, önkénteseket szervező munkatársai számára egy önkéntes 
program megtervezésétől, a toborzáson, kiválasztáson, elismerésen és motiváláson, valamint az 
önkéntesek képzésén át a mindennapi menedzsment és kommunikáció módszeres megvalósításáig. 
A képzés a szervezetekben esetlegesen hiányzó HR kompetenciákat pótolja, és az önkéntesek 
integrálását a szervezet egészére kiható változásként rendszerszemlélettel közelíti. A résztvevők 
ezáltal az önkéntesekre nem pusztán egy újabb erőforrásokként tekintenek, hanem az önkéntes 
szervezéskor a szervezeti megújulás letéteményeseivé is válnak. 
  

Kiket várunk? Intézményvezetőket, osztályvezetőket, civil szervezeti vezetőket, önkénteseket 
szervező munkatársakat. 

50 fő feletti szervezet esetében javasoljuk, hogy min. 2 fő vegyen részt szervezetenként, így az 
önkéntesség szervezeti beágyazottságának lehetősége nő. 

 

A képzési program a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről alapján megfelel a részben vagy 
egészben központi költségvetés vagy európai uniós forrás terhére megvalósuló támogatott 
képzés előírásainak is.  
 

Képzők: 
 

Jelen képzés képzője: Csordás Izabella ACC, coach, közgazdász, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő 
szakember, a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Programjának alapítója és a Gyakorlati Útmutató 
intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez c. kiadvány (2017) szerkesztője 
és egyik szerzője. 

 

A képzés időpontja és helyszíne:  
 

2020. szeptember 17-18.  

1.nap szeptember 17. online jelenlét 9:00-14:00 6 tanóra, fél óra szünettel  
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2.nap szeptember 18. 9:00-17:30 óra 10 tanóra egy óra ebédszünettel személyes jelenlét,  a képzés 
helyszíne: Budapest (szervezés alatt)  
 

Részvételi feltételek:  

A képzésen minimum 12, maximum 20 fő vesz részt. A képzést csak abban az esetben tartjuk meg, 
ha a minimum létszám összegyűlt 

A képzésre jelentkezőnek minimum középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie (ennek 
igazolása a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentum másolatával történik), 
szervezet képviseletében küldött jelentkezés esetén a szervezetnél eltöltött minimum egy 

hónapos tapasztalat szükséges, melyet a hivatalos képviselő/vezető igazol.  

A regisztráció és a képzésen való részvétel a jelentkezési lap visszaküldéséhez és a részvételi díj 
befizetéséhez kötött.  

A kétnapos program részvételi díja: br. 30.000 Ft/fő mely a képzési program megvalósítását, 
adminisztrálását, a képzési tananyagot tartalmazza. Early Bird akció szeptember 5-ig, a 

kedvezményes részvételi díj br.25.000 Ft/fő 

Az Önkéntes Központ Alapítvány banki adatai a részvételi díj átutalásához, melyet a képzés 
megtartását visszaigazoló e-mail után 3 napon belül kérünk átutalni: 
 

Számlavezető bank: MagNet Bank Zrt.  

Bankszámlaszám: 16200010-10044403 

A részvételi díj befizetéséről számlát állítunk ki. 
 

A részvételi díj a helyszínen a 2. napon készpénzben is befizethető.  

A részvételi díjon felül az utazási költségeket, az esetleges szállás és ellátás költségeit a résztvevők 
maguk szervezik és fizetik.  

A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a részvételi díj megfizetésére. A jelentkező a képzésen 
való részvételét a kezdési időpont előtt legkésőbb 3 nappal mondhatja le, fizetési kötelezettség 
nélkül! A számlát a képzés helyszínén személyesen adjuk át vagy postán küldjük ki a jelentkezési 
lapon megadott postázási címre. 

A regisztrált részvevőkkel a képzés kezdete előtt felnőttképzési szerződést kötünk. A képzés sikeres 
elvégzéséről látogatási illetve képzés elvégzését igazoló tanúsítványt bocsájtunk ki. 

A képzésen maximum 20 fő tud részt venni, így az első 20 jelentkező élvez elsőbbséget. Egy 
szervezettől több fő jelentkezését is elfogadjuk. Részvételi szándékát a kitöltött jelentkezési lap 
visszaküldésével jelezheti. A jelentkezési lapot a kepzes@onkentes.hu email címre kérjük 
visszaküldeni.  

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 14. 12.00 óra    
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A szervezők fenntartják a jogot, hogy 12 főnél kevesebb jelentkező esetén a képzés nem kerül 
megtartásra. 
További információ: Önkéntes Központ Alapítvány, Nagy Brigitta (telefon: 06-1-225-0710, mobil: 

06-20-3579-700, email: kepzes@onkentes.hu) 

 

Mellékletek: 
 

1. Jelentkezési lap  
2. Az Önkéntes Központ Alapítvány Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója  
3. Nyilatkozatminta   a szervezetnél töltött 1 hónap tapasztalat igazolásáról  


