JELENTKEZÉSI LAP
A BUDAPESTI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM által 2019-ben megszervezésre kerülő
A KÖZIGAZGATÁSI ÉS CIVIL SZFÉRÁT ÉRINTŐ AKTUÁLIS KÉPZÉSEK képzéssorozat
PROJEKTMENEDZSMENT KÉPZÉS programjára

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?
A civil szervezetek azon képviselőinek, munkatársainak, akiket projektek szervezésével, vezetésével bíztak meg,
legyenek ezek pályázati, vagy egyéb, a szervezet operatív működéséhez tartozó projektek, pl. rendezvények,
konferenciák vagy képzések megszervezése, honlap megtervezése, kommunikációs kampány megszervezése stb.
Aki szeretné hatékonyabban működtetni a civil szervezet rendelkezésére álló emberi, anyagi, technikai
erőforrásait, illetve határidőre és költségkereteken belül eredményesen végrehajtani a projekteket.
Miről lesz szó a képzésen?
A képzésen szó esik a projektszemléletről, a projektmenedzsment alapfogalmairól, valamint azokról a tényezőkről,
amelyek sikeressé tesznek egy projektet. A siker érdekében hogyan definiáljuk a projekt terjedelmét, célját,
hogyan tervezzük meg a feladatokat, hogyan rendeljünk felelősöket az egyes feladatokhoz, hogyan vonjuk be a
munkatársakat, hogyan ellenőrizzük a projekt végrehajtását, a határidők és költségkeretek tartását, melyek a
projektvezető feladatai és szükséges kompetenciái.
A résztvevők módszertani ismereteket és konkrét eszközöket kapnak saját projektjeik vezetéséhez. Ezeket az
eszközöket játékos gyakorlatokban ki is próbáljuk, a tapasztalatokat feldolgozzuk. Fontos eleme a képzésnek a
legjobb gyakorlatok megosztása is.
Mivel nem foglalkozunk a képzésen?
A képzés a projekt indítástól a lezárásig öleli fel a témát. Nem foglalkozunk a források megszerzésével,
pályázatírással, a pályázati projektek adminisztrációs teendőivel, részletesebb jogi vagy pénzügyi ismeretekkel,
továbbá nem érintjük a projektek szervezeten belüli értelmezését, a funkcionális szervezeti struktúra és a
projektlogika kapcsolatát.
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A KÉPZÉS IDŐPONTJA:

2019. JÚNIUS 18. (kedd), 08:30–16:00

A KÉPZÉS HELYSZÍNE:

A Budapesti CIC központja (Századvég Politikai Iskola Alapítvány)
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8–10., B épület, alaksori oktatóterem

Kérjük, hogy részvételi szándékát a jelentkezési lapon az összes kért adat (adatlap és projektleírás) kitöltésével jelezze
felénk, aláírás után scannelt vagy lefotózott formában a cic@szazadveg.hu címre elküldve!

Küldő szervezet neve:
Küldő szervezet email címe, honlapcíme (ha van):
Küldő szervezet tevékenységi köre:

Képzésre jelentkező neve:
Jelentkező email címe:
Jelentkező (mobil)telefonos elérhetősége:

Miről hallana legszívesebben a képzésen?

Kérjük, hogy a hatályos jogszabályok betartása érdekében segítse munkánkat az „igen” vagy a „nem” szavak valamelyikének
beírásával:
Hozzájárulok, hogy a jelen dokumentumban rögzített személyes adataim szerepeljenek a Budapesti Civil Információs
Centrum Miniszterelnökség és Alapkezelő felé teendő, kötelezően előírt elszámolásaiban: …………….
Hozzájárulok, hogy a jelen dokumentumban rögzített személyes adataimat a Századvég Politikai Iskola
Alapítvány részét képező Budapesti Civil Információs Centrum civil szervezeteket összegyűjtő
adatbázisában a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolják: ………………
Az adatkezelő személye és elérhetőségei: Mészáros Orsolya (+3620/453-1800, meszaros.orsolya@szazadveg.hu)
Az adataim kezelésével kapcsolatosan a http://szazadveg.hu/hu/egyeb/adatvedelmi-tajekoztato linken szereplő
tájékoztatást elolvastam és megértettem, a személyes adataimat érintő jogaimat megismertem:
Kelt: 2019……………………………

………………………………………………………..

jelentkező aláírása
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Kérjük, legalább 10 mondatban írja le egy még csak terv szinten meglévő projektötletét, melyet a közeljövőben szeretne
szervezetével megvalósítani! Kérjük, hogy fejtse ki, hogyan kapcsolódik az ötlet szervezete tevékenységéhez, mi a projekt
célja, milyen nagyobb feladatokat kell végrehajtani benne, és milyen kockázatokat, problémákat lát most a projektben:

A projekteket eddig megvalósító projektmenedzsment összetétele:
☐ csak a szervezet vezetői végzik a projektmenedzsment tevékenységeket
☐ a szervezet vezetői és önkéntesei végzik a projektmenedzsment tevékenységeket
☐ csak a szervezet önkéntesei végzik a projektmenedzsment tevékenységeket
☐ külső szakemberek bevonásával végezzük a projektmenedzsment tevékenységeket

