
ÖNKÉNTES KÖZPONT ALAPÍTVÁNY KÉPZÉSI PROGRAM 

JELENTKEZÉSI LAP

Önkéntes menedzsmentről praktikusan – gyakorlati alapok önkéntességről című képzés
nyilvántartásba vételi szám: E-001027/2015/D004 időpontja és helyszíne:

HELYSZÍN Időpont
1. NAP ONLINE TANEGYSÉG 2020.SZEPTEMBER 17. 

9-14 ÓRA 
2. NAP SZEMÉLYES JELENLÉT: BUDAPEST (SZERVEZÉS 

ALATT) 
2020. SZEPTEMBER 18.  
9-17.30 ÓRA 

Jelentkező neve:
Születési név:
Lakcím:
Tartózkodási hely: 
Születési hely, idő: 
Anyja neve. 
TAJ száma
E-mail:
Telefon:
Legmagasabb iskolai 
végzettsége:
Foglalkozása:
Beosztása a 
szervezetben:

Szervezet neve:
Cím:
E-mail:
Telefon:

A részvételi díj br. 30.000 Ft. a 2020. szeptember 5-ig jelentkezők részére br. 25.000 Ft 

befizetése átutalással az alábbi számlaszámra történik vagy a helyszínen készpénzben a 

képzés 2. napján fizetendő

Számlavezető bank: MagNet Bank Zrt. 

Bankszámlaszám: 16200010-10044403
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Részvételi díjról szóló számla számlázási címe: 

Név és cím, amelyre a részvételi díjról szóló számla postázását kéri:

A számlát postai úton vagy a képzéskor személyesen adjuk át.

A részvételi díj finanszírozásának forrása részben vagy egészben központi költségvetés 

terhére vagy Európai Uniós forrásból történik (kérjük aláhúzni) : IGEN   NEM 

A jelentkezési lap beküldendő:

a kepzes@onkentes.hu e-mail címre 

A jelentkezési lap beérkezésének és határideje: 2020. szeptember 14. 12.00 óra     

A részvételi díj befizetésének határideje átutalás esetén : a képzés megtartását 

visszaigazoló e-mailt követő 3 napon belül.

A képzés sikere érdekében, kérem, válaszoljon a következő kérdésekre!

Hogyan írható le az Ön munkakörnek és az önkénteseknek a kapcsolata?

(Kérjük, térjen ki arra, hogy az önkéntesek szervezésével kapcsolatos teendőket a 

szervezeten belül egyedül vagy mással megosztva végzi-e, hány órában foglalkozik 

önkéntesekkel, milyen egyéb szerepet tölt be a szervezetnél, hol helyezkedik el a szervezeti 

hierarchiában?)

Mióta és hány önkéntest foglalkoztat az Ön szervezete? 

A szervezetében létezik-e szervezeti stratégia? 

A szervezetében létezik-e önkéntes stratégia?

Melyek az önkéntesekkel kapcsolatos legfőbb célkitűzések a szervezetében? (Akár a 

vezetőség elvárásaként, akár események szervezésében jelenik meg, akár másképp...)

Miben vár segítséget a képzési program során? 

Ön volt-e már önkéntes, és ha igen, milyen önkéntes tapasztalata van? 
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A jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése után jelentkezését regisztráljuk, melyről e-mailen

visszajelzést  küldünk.  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  jelentkezési  mellékleteként  kérjük  a  legmagasabb  iskolai  végzettséget  igazoló
dokumentum másolatban (szkennelve) történő elküldését valamint szervezet, intézmény
képviseletében történt jelentkezés esetén a vezetőnek/ hivatalos képviselőnek igazolását a
szervezetnél töltött min. 1 hónap tapasztalatról (Képzési felhívás 3. sz. melléklet)  

Felnőttképzési  programjainkról  és  szolgáltatásainkról  tájékoztatás  a  www.onkentes.hu
honlapunk képzés menüpontja  alatt,  valamint  az Önkéntes  Központ  Alapítvány irodájában
található. 

Jelen jelentkezésemmel a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT: 

Aláírásommal  igazolom,  hogy  az  Önkéntes  Központ  Alapítványhoz,  mint  felnőttképzési
intézményhez  és  adatkezelőhöz  benyújtott  jelentkezési  lapommal  hozzájárulásomat  adom
személyes adataim kezeléséhez. 

Az adatkezelés  jogalapja a  2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről  a felnőttképzést
folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatokra vonatkozó 21. §-a. 

Név: 

Aláírás: 

Dátum: 
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