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A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél
Ingyenes képzés Intézetünkben – weblapés kiadványtervezés

Akkreditált Esegítő közösségi animátor tanfolyamunk„Közösségi nyilvánosság szabad eszközei; közösségikiadványok megjelentetése – szükségeskiadványszerkesztői, grafikai, webes publikálási ismeretek” című modulját kínáljuk ingyenesen azon közművelődésiszakemberek számára, akik még nem vettek részt az „Építőközösségek BácsKiskun Megye 15 településén” címűTÁMOP 3.2.3as konstrukció által finanszírozott képzésiprogramon.
Célzott szakembercsoportjai: közművelődési intézményekszakmai munkatársai, kulturális és oktatási intézmények,civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátógazdasági szervezetek közművelődéssel,közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai,önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai
A továbbképzési program moduljának célja: az aztelvégzett közművelődési szakemberek képesek legyenekintézményi honlap alapszintű kialakítására önállóüzemeltetésére, karbantartására, valamint intézményikiadványok, szórólapok tervezésére és szerkesztésére.A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:középfokú iskolai végzettség, ECDL Start tanfolyammalegyenértékű tudás (bemeneti szintfelmérés alapján, különhangsúlyt fektetve a fájlkezelés, fájltípusok ismeretére).
A továbbképzési program képzési idejének összesóraszáma: 40 óra (30 óra elmélet és gyakorlat, 10 órakonzultáció)
A továbbképzési program moduljának szakmai ésvizsgakövetelményei: A tanfolyamot sikeresen elvégzettképes legyen intézményi honlap tervezésére ésmegvalósítására, alapszintű kiadványok tervezésére,megvalósítására. A modul záródolgozata egy konkréthonlap tervezése és megvalósítása.
További információ:76/481320, hirlevel@bacskultura. hu
Nyilvántartási szám: 006462009programakkreditációs szám: PLB0255

„ Szeptember Végén” Petőfi Sándorvers, énekelt vers és prózamondóverseny
A BácsKiskun Megyei Önkormányzat KözművelődésiSzakmai és tanácsadó Intézete, és a MagyarVersmondók Egyesülete nemzetközi vers énekelt versés prózamondó versenyt hirdet „Szeptember végéncímmel.A meghirdető szervezetek célja, hogy a Petőfi emlékévalkalmából nagy költőnk emlékét műveivel megidézvePetőfi művészetének értékeire irányítsa a figyelmet.
A találkozó 2010. szeptember 24én lesz Kiskőrösön.
Részvételi feltételek: A vers énekelt vers ésprózamondó versenyen részt vehet minden 14. életévétbetöltött hazai és határon túl élő magyar nyelvű amatőrvers és prózamondó, illetve énekes szólista és együttes.
A versmondóknak az alábbiakból kell készülni:
I. kategória (vers, próza)legalább kettő, 5 percet nem meghaladó Petőfi versvagy versrészlet, próza.Legalább egy vers, prózai mű BácsKiskun Megyéhezkötődő alkotótól.
II. kategória (énekelt vers)legalább egy, négy percet nem meghaladóPetőfi vers hangszeres kísérettel vagy szóló énekkelelőadott formábanlegalább kettő XX. századi BácsKiskunmegyéhez kötődő megzenésített vers egyenkéntlegfeljebb négy percet nem meghaladóan.
A kiíró igényt tart a megzenésített versek illetveelőadásuk előzetes zsűrizésére, ehhez az előadni kívántdarabokat lejátszható hangzóanyagon (CD, DVD,kazetta) a meghatározott pályázati határidőig apályáztató rendelkezésére kell bocsájtani.
Jelentkezési határidő: szeptember 15.További információ: 76/481320,
hirlevel@bacskultura. hu
http: //bacskultura. hu/szeptembervegen
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Pályázatajánló
Pályázati felhívás"Civil Kiválóság 2010"minőségfejlesztési programban valórészvételre

A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület(SZKKE) a Nemzeti Civil Alap (NCA) támogatásávalminőségfejlesztési programot indít munkaerőpiaciszolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek számára az alábbitémában:
Szervezeti Kiválóság kultúrájának terjesztése ésműködésének értékelése civil szervezeti körben (NCACIV10C0073)
A program célja:Civil szervezetek felkészítése a minőségfejlesztés egyiksikeres módszerének, az EFQM Kiválóság Modellalkalmazására az önértékelés és a folyamatostovábbfejlesztés érdekében. A program során fontos, hogya résztvevő szervezetek olyan fejlesztési projekteketvalósítsanak meg, melyek a partneri (vevői) elégedettségjavulását, illetve a szervezeti működés eredményességétszolgálják, ezzel is támogatva a helyi, regionális, országosfoglalkoztatási helyzet javulását.
A program keretében az alábbi tevékenységek valósulnakmeg: felkészítő képzés az EFQM modell és az önértékelésmódszereiről (szeptember) tapasztalatcsere látogatás, mások legjobb gyakorlatánakmegismerése két EFQM modellt sikeresen alkalmazószervezetnél (október  november) EFQM Modell alapú szervezeti átvilágítás, önértékelés(november  december) résztvevő szervezetenként 11 fejlesztési projektmegvalósítása (január  április) záró konferencia a tapasztalatok átadására (2011. május).
Az SZKKE a pályázatában vállalta, hogy a fentiprogramot országos kiterjedtséggel 15 civil szervezetbevonásával 2010. szeptember 1.  2011. május 31. közöttiidőszakban valósítja meg.
Várjuk olyan civil szervezetek jelentkezését, amelyektevékenységük keretében munkaerőpiaci szolgáltatásokatnyújtanak partnereik számára, elkötelezettek aminőségfejlesztés terén és saját szervezetük fejlesztéséhezkülső szakmai segítséggel alkalmazni szeretnék a civilszervezetek körében is már sikeresen alkalmazott EFQMKiválóság Modellt.
A program során az alábbiakat nyújtjuk a résztvevőszervezetek számára ingyenesen: szervezetenként 1 fő számára felkészítő képzés (vizsga,elismerő oklevél) tapasztalatcsere látogatásokon való részvételszervezetenként max. 3 fő internetes alapú szervezeti átvilágítás közös elkészítéseés értékelése a fejlesztési projekt kiválasztásához és a megvalósítástervezéséhez módszertani segítség a záró konferencián való részvétel.
A program során a pályázó szervezet költsége: utazási költségek, szükség esetén szállásköltség,

 SZKKE éves tagsági díja (civil szervezetek esetében25.000 Ft).
A program megvalósítása során a pályázó vállalja: a program rendezvényein való aktív részvételt, a szervezeti átvilágítás elkészítését, egy fejlesztési projekt team munka keretében történőmegvalósítását, a program során a tapasztalatok továbbadását.

A jelentkezések alapján a 15 nyertes szervezetet augusztusvégén választjuk ki, a programot szeptemberben indítjukel.A programot sikeresen teljesítő szervezetek számára a kiíróelismerő oklevelet adományoz, mely a záró konferenciánkerül átadásra.
Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület, az EFQMMagyar Nemzeti PartnerszervezeteCím: 1119 Budapest, Tétényi út 8486.Telefon: 0613319311, Telefon/Fax: 0613317549,Email: info@kivalosag.hu,Honlap:
http: //www. kivalosag. hu,
http: //www. youtube. com/kivalosag

A pályázattal kapcsolatban információt nyújtanak:
Szabó Kálmán, ügyv. ig., projektvezetőMobil: 06/30 5151297Email: szabo@kivalosag. hu

Sugár Karolina, elnökMobil: 06/30 9544888Email: sugar@kivalosag. hu

FELHÍVÁSA MAGYARORSZÁGI NEMZETI ÉSETNIKAI KISEBBSÉGEKKULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉÉRTDÍJ JELÖLÉSÉREA Magyar Művelődési Intézet és KépzőművészetiLektorátus a Magyarországon élő nemzeti és etnikaikisebbségek számára díjat alapított kulturálistevékenységük elismeréséért"PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE"(a magyarországi kisebbségek kultúrájáért) elnevezéssel.
A díjjal emlékérem és díszoklevél jár.
Az elismerést olyan Magyarországon élő nemzeti ésetnikai kisebbséghez /bolgár, cigány, görög, horvát,lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák,szlovén, ukrán/ tartozó személyek, szervezetek kaphatják,akik/ amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek aMagyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségekkörében az anyanyelvű kulturális örökség megtartásáért,fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpátmedence népeinek tolerancián alapuló együttéléséhez.(Például: a kulturális közélet, a közművelődés,művészetek, nemzetiségi média, nemzetiségi kultúramecénása stb.)
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Pályázatajánló
A díjak átadására évente egyszer a Magyarországi Nemzetiés Etnikai Kisebbségek ünnepnapjához kötődően december12én kerül sor, melynek rangját a Magyar MűvelődésiIntézet és Képzőművészeti Lektorátus által rendezettNemzetiségi Gála ünnepi programja is biztosítja.A díjak száma maximálisan mindösszesen 8 db lehet.A díjat  a Magyar Művelődési Intézet és KépzőművészetiLektorátus Nemzetiségi Kulturális Szakértői Tanács,valamint a Roma Kulturális Szakértői Tanács tagjainakjavaslata alapján  a Magyar Művelődési Intézet ésKépzőművészeti Lektorátus főigazgatója adományozza.
A díjazásra szóló felhívás nyilvános. Közzétételre kerül aKulturális Közlönyben, az MTIben, a Magyar MűvelődésiIntézet és Képzőművészeti Lektorátus honlapján, azERIKANET közművelődési portálon, a nemzetiségek.huhonlapon, a nemzetiségek országos folyóirataiban ésnemzetiségi médiában.
A díjazásra jelöltek felterjesztése az MMIKL nemzetiségimunkatársai által összeállított jelölőlapon valamint annakmellékleteként maximum 3 oldalnyi indoklással történik.A díj átadása laudátióhoz kötődik.

Elbírálás szempontjai:1. szakmai életút/életmű elismerése,2. adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós működéseés a nemzetiség kultúrájában betöltött kiemelkedőtevékenysége,3. az anyanyelvi kultúra bemutatása és elismertetéseMagyarországon, illetve külföldön,4. nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása, erősítése.
A felhívás és a jelölőlap letölthető a
http: //www. mmikl. hu, (Pályázatok) honlapról vagyigényelhető a 0612256043; 0612256041telefonszámon.A jelöléseket szíveskedjenek a Magyar Művelődési Intézetés Képzőművészeti Lektorátus címére (postai vagyelektronikus úton) legkésőbb 2010. szeptember 30igelküldeni:MMIKL"Nemzetiségi Gála"Lukács Mária osztályvezető1011 Budapest, Corvin tér 8.Email: lukacsm@mmikl. huA megadott határidő után beérkező javaslatokat nem állmódunkban figyelembe venni.

Hírek, aktualitások
ÁRH 10 már 20 országban,szeptember 2026. között!

Kedves mindenkori ÁRH szervezkedők!

Ebben az évben is felhívással fordulunk mindazokhoz, akikfontosnak tartják a közösségi alapú társadalom kialakulásátés ezért tenni is képesek/hajlandók, hogylegyenek/legyetek alakítói az Állampolgári Részvétel Hetenemzetközi eseményeinek!
A mostani levelünket már több hazai és nemzetköziegyeztetés előzte meg, melyek részleteiről igyekszünk azalábbiakban számot adni. Ezzel párhuzamosan, az időrövidsége ellenére is, még számos ponton rugalmasak azÁRH keretei, amelyek véglegesítéséhez kérjük és várjuk ati segítségeteket is (ennek formájára szintén alább teszünkjavaslatot).
Az ÁRH 2010 lehetséges fókuszai:
1. A részvétel jó gyakorlatának terjesztése
A közelmúltban az Európa Tanács INGO nevű civil fórumarévén elkészült "A döntéshozatalban való állampolgárirészvétel jó gyakorlatának kódexe". Az ÁRH főszervezője,a CEE Citizens Network (www.ceecn.net ) több ponton issegítette az anyag elkészülését, miután pedig az ET és többUniós szervezet elfogadta a kódexet, hálózatának 20országában ennek terjesztését, promócióját tűzte zászlajára.A demokratikus részvétel hátterét, körülményeit,folyamatait gyakorlati szempontból jól átfogó dokumentumhasznos eszköz lehet az európai civil társadalom kezében, agyakorlatba történő átültetése hátteret adhat a részvétel

erősítésének a helyi, nemzeti, nemzetközi szintekenegyaránt. A kódex fordítását már megkezdtük, angolnyelven itt érhető el:
http: //www. coe. int/t/ngo/Source/Code_go
od_practice_en. pdf

2. A fiatalok részvételének erősítése
Az elmúlt három évben minden ÁRH alkalmávalmegjelent a fiatalok részvételének erősítéséhez kapcsolódóajánlás. 2009ben több tucat program, akció, eseményszerveződött e témához kapcsolódóan. Ennek ellenére,illetve ebből következően is minden körülmény arra mutat,hogy az ÁRHnek, illetve az ÁRH szervezkedőinekfeladatuk van a fiatalokkal, a fiatalok demokratikus(ön)szerveződésének elősegítésével, ezért maradt továbbrais napirenden ez a téma.
A témához jól kapcsolódó kezdeményezések:

 Add tovább!  Fiatalok a települési közösségekértmozgalom: a most épülő mozgalom és az ÁRHorganikusan segíthetik egymást(http: //addtovabb. kozossegfejlesztes. hu)
 A tavaly elbukott ifjúsági törvényt követelőkezdeményezés talán az idei ÁRHre valóban eljut azaláírásgyűjtésig, ezt idén is támogathatnánk(http: //www. ifjusagitorveny. hu/ )

3. Tolerancia, szolidaritás, párbeszéd az összetartótársadalomért
A közelmúlt jelen témához kapcsolódó hazai krízisei,illetve az érzékelhetően, kimutathatóan romló tendenciák a
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Hírek, aktualitások
toleranciához, szolidaritáshoz kapcsolódóan, arra sarkalltákaz ÁRH hazai főszervezőit, hogy ebben az évbentevékenységeikkel próbáljanak célzottan is hozzájárulni ahelyzet javulásához. Ilyen kezdeményezések például anapokban lezárult "VII. Nyári Egyetem  Társadalmiszolidaritás  Összetartó társadalom"
http: //nyariegyetem. adattar. net/ ), vagy a"Fiatalokkal a rasszizmus ellen"(http: //blogol. hu/comment. php?log=307273
9) program, melyek mintegy előkészítik az ÁRHszervezkedéséhez szintén erőteljesen ajánlottkampánytémát.
4. Szakmapolitikai ajánlások a részvétel fejlesztéséért
A Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért, az ÁRHegyik hazai főszervezője 2008ban tagszervezeteivelelhatározta, hogy szakmapolitikákat dolgoz ki, amelyekrögzítik azokat az elveket és tennivalókat, melyekfeltétlenül szükségesnek mutatkoznak a részvételnöveléséhez a társadalomban. Ezek az ajánlások aszükséges szabályozásoktól, a tennivalók tematikusterületeiig 7 pontban foglalják össze a kívánt lépéseket. ASzövetség az ÁRH minden napján a 7 ajánláshozkapcsolódó eseményeket szervez, melyekhez egyarántlehet csatlakozni, illetve ezekhez kapcsolódva párhuzamosakciókat indítani.
A szakmapolitikai ajánlásokat itt találhatjátok meg:
http: //www. polgarz. hu/uploads/documents
/201008012143_szovetseg_b5_kiadv. pdf

Mindezek természetesen ajánlások, amelyeket további(gyors) megvitatásra ajánlunk az ÁRH tervezőszervezőwiki oldalán. Ezen az oldalon holnaptól további témákbanis várjuk építő hozzájárulásaitokat (keretrendszer, PRanyagok, nyitóesemény stb.)
http: //cpw-arh. wikispaces. com/ÁRH+2010

Szeretnénk még felhívni a figyelmeteket, hogy a CivilKollégium oldalán több olyan képzés is megvalósul, ami azÁRH szervezését (is) segíti 
http: //www. civilkollegium. hu

Várjuk ötleteiteket, terveiteket, csatlakozásivisszajelzéseiteket az alábbielérhetőségeken, vagy az ÁRH wiki oldalán!
TEdd, hisz teHETED!
További információt a következő oldalakon találsz:
Az ÁRH hivatalos honlapja:
www. arh. kozossegfejlesztes. hu

ÁRH képek, hírek: www.arh.blogol.huNyitott tervező felület: www. cpw-
arh. wikispaces. com

Varga Máté , ÁRH koordinátor , H1011 Budapest, Corvintér 8. , Tel: (36 1) 201 57 28 , Fax: (36 1) 225 60 13,
matev@kkapcsolat. hu,
www. civilkollegium. hu, www. kka. hu

A Civil Akadémia kurzusai, 2010ősz—2011 tavasz
Ifjúság, közösségfejlesztés, tolerancia2010.09.3010.2.; 2010.10.810.Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásosHelyszín: Civil Kollégium – KunszentmiklósKunbábonyEz a két képzés két tartalmi elemet ötvöz. Egyrésztmagukban foglalják a népszerű “Ifjúságiközösségfejlesztés” képzés tematikáit, másrészt kiegészítikolyan elemekkel, amelyek a nyitott, toleráns, szolidáris,diszkriminációmentes hozzáállást és szervezeti működéstkörvonalazzák az ifjúsági közösségi munkában.A képzés kapcsolódik a “VII....... Nyári Egyetem –Társadalmi szolidaritás – Összetartó társadalom”témájához és a Civil Kollégium “Fiatalok a rasszizmusellen” programjához.A képzés teljes tematikája hamarosan hozzáférhető lesz aCivil Kollégium oldalán.Részvételi díj: a képzés azok számára ingyenes, akik aprogram elemeként a képzést követően kialakítják “antidiszkriminációs szervezeti politikájukat”. A szállást ésellátást is a Civil Kollégium biztosítja.

Társadalmi és közösségi részvétel2010.11.1214.Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásosHelyszín: Civil Kollégium – KunszentmiklósKunbábonyRészvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA – szállással, ellátással

Helyben, nyilvánosan2010.11.1921.Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásosHelyszín: Civil Kollégium – KunszentmiklósKunbábonyRészvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA – szállással, ellátással

A közösségfejlesztés elmélete2010.12.35.Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásosHelyszín: Civil Kollégium – KunszentmiklósKunbábonyRészvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA – szállással, ellátással

Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinketlakóhelyünkön?2011.03.1820.Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásosHelyszín: Civil Kollégium – KunszentmiklósKunbábonyRészvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA – szállással, ellátással

A közösségfejlesztés gyakorlata2011.04.13.Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásosHelyszín: Civil Kollégium – KunszentmiklósKunbábonyRészvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA – szállással, ellátással

Közösségi és részvételi módszerek 1.2011.04.2830.Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásosHelyszín: Civil Kollégium – KunszentmiklósKunbábonyRészvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA – szállással, ellátással

Együttműködés, partnerség, hálózat2011.05.68.Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásosHelyszín: Civil Kollégium – KunszentmiklósKunbábonyRészvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA – szállással, ellátással
Közösségi és részvételi módszerek 2.2011.05.1315.Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásosHelyszín: Civil Kollégium – KunszentmiklósKunbábonyRészvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA – szállással, ellátással

Forrásteremtés a közösségfejlesztésben2011.05.2729.Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásosHelyszín: Civil Kollégium – KunszentmiklósKunbábonyRészvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA – szállással, ellátással

A jelentkezési lapokat a
civilkollegium@indamail. hu címre, BaloghFlórának kérjük visszaküldeni!Bővebb információ kérhető a matev@kkapcsolat. hucímen, a 06 1 201 5728as telefonszámon, illetve továbbirészletek (képzésekről, a helyszínről) a
www. civilkollegium. hu oldalon!Szeretettel várunk benneteket téli képzéseinkre:A CKA munkatársai és tanárai



Hírek, aktualitások
Együttműködés, partnerség, hálózat2011.05.68.Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásosHelyszín: Civil Kollégium – KunszentmiklósKunbábonyRészvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA – szállással, ellátással
Közösségi és részvételi módszerek 2.2011.05.1315.Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásosHelyszín: Civil Kollégium – KunszentmiklósKunbábonyRészvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA – szállással, ellátással

Forrásteremtés a közösségfejlesztésben2011.05.2729.Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásosHelyszín: Civil Kollégium – KunszentmiklósKunbábonyRészvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA – szállással, ellátással

A jelentkezési lapokat a
civilkollegium@indamail. hu címre, BaloghFlórának kérjük visszaküldeni!Bővebb információ kérhető a matev@kkapcsolat. hucímen, a 06 1 201 5728as telefonszámon, illetve továbbirészletek (képzésekről, a helyszínről) a
www. civilkollegium. hu oldalon!Szeretettel várunk benneteket téli képzéseinkre:A CKA munkatársai és tanárai

Közösségfejlesztés címmel 40 órásbentlakásos továbbképzés indul a MagyarMűvelődési Intézet és KépzőművészetiLektorátus szervezésében.
A továbbképzés időpontja: 2010. szeptember 812,helyszíne a Civil Kollégium Kunszentmiklós Kunbábonyban lévő képzési központjaA továbbképzés célja:A művelődési területen, kormányzati és nem kormányzatiszervezetekben dolgozók megismerjék aközösségfejlesztés lehetőségeit a művelődési folyamatokszervezésében és felkészüljenek a település, a helyitársadalom, az intézmény környezetében élők társadalmicselekvőkészségének, kezdeményezőkészségénekfejlesztésére. A továbbképzés célja továbbá szakmaisegítséget adni ahhoz, hogy az intézmény a környezetszellemi erőforrásává váljon és jelentős szerepet töltsön bekörnyezete művelődési, felnőttképzési, önszervező,kapcsolat és partnerséget építő folyamataiban.Tananyag:Bevezetés a közösségi szaktevékenység történetébe;közművelődés és közösségfejlesztés – egy új szakterület

kialakulásának bemutatása – Magyarországon; társadalmiés közösségi részvétel; a közösségfejlesztés gyakorlatielmélete; módszerek a közösségfejlesztésbenJelentkezés feltételei: legalább középfokú iskolaivégzettség
A továbbképzés célcsoportjai:A települési, körzeti és megyei feladatokat ellátóművelődési intézményekben, önkormányzati hivatalokbandolgozó szakalkalmazottak.Civil szervezetekben, egyházi szervezetekben dolgozószakemberek; a települések iskolán kívüli művelődésiközösségi életét segítő, a felnőttképzésben közreműködőpedagógusok; kistérségi szövetségekben, területfejlesztési,vidékfejlesztési szervezetekben foglalkoztatottszakemberek
Az ismeretek számonkérésének módja:Egy írásbeli dolgozat továbbá a megadott tételbőleredményes szóbeli záróvizsgaA program teljesítését igazoló dokumentum: tanúsítványA részvételi díj bentlakással, ellátással: 65.000, Ft.A tanfolyam minimum 14 fővel indul!Jelentkezni augusztus 30áig a kitöltött jelentkezési lapvisszaküldésével lehet, mely az alul szereplő címekenkérhető.
A továbbképzéssel kapcsolatban részletes felvilágosítástnyújtó személyek:Péterfi Ferenc 2256011 és Horváth Krisztina 0612256044A jelentkezés helyszíne: MMIKL KözösségfejlesztésiOsztály1011 Budapest, Corvin tér 8. Email:
peterfif@mmikl. hu; horvathk@mmikl. hu;

Alapítási engedély száma: Közm./A/03/2009. (IV. 07.)Indítási engedély száma: Közm. /I/03/2009. (IV. 07.)
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