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Hírlevél
Ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi tanfolyamainkat:
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. OKJ képzés
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: kulturális szervező munkatársA képzés sikeres elvégzése után a szakember alkalmas: Kulturális kapcsolatokat és a helyi kapcsolatrendszert építeni, identitást és egyénikompetenciákat támogatni, felnőttképzési köröket, folyamatokat szervezni, biztosítani a szervezet szabályozás szerinti működtetését, katalizálni aközösségeketA tervezett össz.képzési idő: 360óra, melyből 216 óra szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a résztvevőnek, Elmélet:144 óra; Gyakorlat:216 óraA képzés díja: 180.000.Ft + vizsgadíj. Részletfizetésre van lehetőség.
KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS – OKJs képzés
A képzés célja és a képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A 23/2011 (III.8.) Korm. rendelet által előírt kulturális rendezvényszervezőiképesítéshez szükséges ismeretek elsajátításaA képzés sikeres elvégzése után a szakember alkalmas: Kulturális kapcsolatokat építeni;Identitást és egyéni kompetenciákat támogatni;Támogatni azállami, helyi ünnepek programját; Biztosítani a szervezet szabályozás szerinti működtetését; Biztosítani a tevékenységek feltételeit; Biztosítani aszervezeti egység üzemeltetését; Felnőttképzési köröket, folyamatokat szervezni; Tömeg és internetes kommunikációt működtetni; Helyikapcsolatrendszert építeniA tervezett össz. képzési idő: 200 óra: 80 óra elmélet, 120 óra szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a résztvevőnek.A képzés díja: 70.000.Ft + 15000.Ft vizsgadíj. Részletfizetésre van lehetőség.
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II., KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ RÁÉPÜLÉS – OKJs képzés
A szakember a képzés elvégzése után képes lesz: Ismertetni a közösségfejlesztés folyamatát, feltételeit, azonosítani a helyi potenciális partnereket ésépíteni a kapcsolatrendszert, Nyilvánosságra hozni a közös szándékokat, felkutatni a hely(történeti), szociológiai, statisztikai forrásokat, az adatokatelemezni, értékelni, Elkészíti a közösségfejlesztés tervét, segíti a helyi nyilvánosság fórumait, segíti a lakossági, intézményi részvételtA képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai előképzettség: Közművelődési szakember II. (52 345 02 0000 00 00)A tervezett össz.képzési idő: 300óra, melyből 180óra szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a résztvevőnek, Elmélet:120 óra; Gyakorlat:180 óraA képzés díja: 150.000.Ft + vizsgadíj. Részletfizetésre van lehetőség.
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER I. , KULTURÁLIS MENEDZSER elágazás OKJs képzés
A szakember a képzés elvégzése után képes lesz: A helyi közművelődési életet szervezni, fejleszteni, a település helyi kulturális hagyományait,örökségét megismerni, művelődő közösségeket szervezni, működésükhöz feltételt biztosítani, kapcsolatot tartani a közművelődési feladatokat ellátó civilszervezetekkel. Kiemelten gondoskodni a hátrányos helyzetűek közművelődési programjairól, a közművelődési intézmény felnőttképzésiakkreditációjában részt venni. A közművelődés minőségfejlesztési rendszeréhez csatlakozásban részt venni,m A kulturális vidékfejlesztéssel kapcsolatoskistérségi, megyei, regionális együttműködést megismerni, a programokban közreműködni település kulturális, intézményi kapcsolatait ápolni,fejleszteni, nemzetközi kapcsolatokat, multikulturális programokat szervezni.A tervezett képzési idő: 400 óra, melyből 160 óra szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a résztvevőnekA képzés díja: 150.000.Ft + vizsgadíj.
AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA FEJLESZTÉSE A KÖZMŰVELŐDÉSBEN AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS
A továbbképzés célja: A közművelődési területen dolgozó szakemberek képessé tétele közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az egészségnevelésterületén. A továbbképzésen részt vevők elsajátítják az egészséges életmód és életminőség, valamint a rekreáció korszerű szemléletét, megszerezik azegészséges emberi magatartás kialakításához, formálásához szükséges kommunikációs és szociális készségeket. A tanfolyam végén záródolgozatelkészítésével adnak számot megszerzett tudásukrólA tervezett össz. képzési idő: 40 óraA képzés díja: 80.000.Ft, amely 3 napra a szállás és az étkezés költségét is tartalmazza.
ÉRTÉKFELTÁRÁS A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS
A továbbképzés célja: A továbbképzés olyan ismereteket közvetít és olyan képességeket fejleszt, amelyek segítségével érthetőbbé és rendszerezhetőbbéválnak a helyi társadalmak közösségi értékei és így hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy szakmai tudásukkal, értékfeltáróközvetítő tevékenységükkelerősítsék közösségeik identitását és a kollektív emberi kapcsolatok minőségét. A továbbképzés további célja, hogy a résztvevők képesek legyenek atelepülésükön található természeti és kulturális értékek feltárására, meghatározására, rendszerezésére, bemutatására és népszerűsítésére, valamintmegőrzésére, a fenntartható társadalmi fejlődéssel összefüggő hasznosítására, a saját szakterületükön olyan programok megfogalmazására, melyekalapján elősegítik a jobb, a minőségibb társadalmi létezés kialakulásA tervezett össz. képzési idő: 40 óraA képzés díja: 80.000, Ft , amely 3 napra a szállás és az étkezés költségét is tartalmazza. folytatás a 8. oldalon
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Bérces Dóra
 Igen érdekes, és sajátos civil kezdeményezésnek, aSzatyor Klubnak vagy a fő monzagója. Hogyan tudnád azolvasók számára összefoglalni ennek lényegét?
 Majd egy éve működünk – most már egyesületként.Tevékenységünk alapja, hogy helyi termelőktől származóárut juttatunk el a vevőhöz, amely termékekvegyszermentesek, organikusan termesztettek. A mainagyüzemi gazdálkodás helyett a nagyanyáink idejébenlétezett gazdálkodási formát részesítjük előnyben. Dekülönbséget teszünk „nagyüzemben” dolgozó biotermelőközött és aközött aki a kertjében mondjuk egykét tucatfélenövényt termeszt. Mindenből egy kicsike van neki és pontő az, aki nem tud piacra jutni, mert sokat dolgozik, illetve aboltok sem tőle rendelnek mennyiségi korlátai miatt.Éppen az ilyen mértékben tevékenykedőnek van alegnagyobb szüksége rá, hogy összekössük a fogyasztóval.Őt minden egyes bokrához, ágyásához érzelmek kötik, azállatait névről ismeri, és szívvellélekkel gazdálkodik.Számunkra az a fontos, hogy a kis, vegyszermentesentermelő családi vállalkozásokat piachoz juttassuk. Előszörmár befutott biogazdákat kerestünk meg, hiszenvalahogyan el kellett indulni. Nekik viszont nem tétel,hogy egy héten 10 ezer forinttal többet vagy kevesebbetkeresnek. Munkásaik, gépeik vannak, a budai biopiacratermelnek, úgyhogy ez nekik inkább hobbi, hogy nálunk isjelen vannak.
Az ötlet, hogy egymásra találjanak ezek a szereplők isfontos, de talán az az igazán érdekes, milyen módszerthasználtok ahhoz, hogy tényleg működjön.
Igen, ez a legnehezebb. Az, hogy társadalmi munkára rátudd venni az embereket, iszonyú energiákat és időtigényel. A rendszer fenntartásához el kell érni, hogyminden héten legyen ott 510 ember segítségnek. Alegnagyobb kihívás: találni valakit, hogy valaki maradjonott és segítsen feltakarítani, általában ez sikerül alegkevésbé. Egy polgári ház udvarán, a Klapka utcábantörténik a termékek átadása minden csütörtökön délután 5és 7 óra között. Péntektől hétfőig rendelhetőek a termékeka szatyorklub.hu honlapon. Ezt mi összesítjük és értesítjüka termelőt, hogy miből mennyit hozzon. Ezt csütörtökön 3és 4 között meg is teszi, ömlesztve megérkezik az áru és

mi porciózzuk ki a rendeléseknek megfelelően. És amikorjönnek a vevők beszedjük a pénzt, majd átadjuk agazdának. Termelői áron adjuk át a rendelt dolgokat, tehátegy fityinget se keresünk rajta, nullszaldósok vagyunk.Éppen ezért nem is tud belénk kötni semmilyen hivatalsem.
A termelőnek kell csak adóznia, szabályokat betartania?
A termelőnek nyugtát kell adnia minden vevőnek. Ez az őfelelőssége, én nem is állhatok mindegyikük mellett, hogyténylegesen adják is oda. Egyébként amit mi teszünk, aztnem tudja igazán értelmezni a jog: kereskedelmitevékenységet nem végzünk, piacnak nem minősülünk, ígyazok szabályai sem vonatkoznak ránk. Ez körülbelül aközös bevásárlás kategóriája: mintha egy baráti társaságrendelne együtt a termelőtől és elosztanák egymás között.Tudjuk, hogy a kisléptékű kereskedelem mit kíván, ezértnyers hússal például nem foglalkozunk, és figyelünk arra,hogy a szabályokat betartsuk (hűtőlánc, csomagolás, stb.).
Ez egy centralizált elosztás. Nem gondoltatok ennek adecentralizációján, hogy még az átadó hely se kelljen ésközvetlenül találjanak egymásra a szereplők?
Dehogynem. A gyakorlat az, hogy egykét hónapon belüla vevőink óhatatlanul találkoznak a termelőkkel, tudnakvelük beszélgetni. A fórumot megadjuk hozzá. Azonban aznem életszerű, hogy a kis tételeimért körbeautózom atermelőket. Ez nagy környezetterhelést jelentene, és atermelő sem érne rá minduntalan kiszakadni a munkából.Az volna jó, ha a különböző városrészeken jönnének létrespecializálódott átadóhelyek. Nem akarunk piacot, nemérné meg a termelőnek két üveg lekvárral ott állni egésznap. Mi ugyan kis tételeket rendelünk, de az biztosangazdára talál, nincs visszáru, és nem kell ott állni egésznap. A szállítást is igyekszünk emellett ésszerűsíteni.Például a Csongrád környéki gazdáinkat összeismertettükegymással, hogy összefogva tudják eljuttatni hozzánk atermékeiket. Különleges volt a története: egy kecskeméticsaj ismertet össze négy, egymástól pár száz méterre lakóbiogazdálkodót. Ők összefogtak és felváltva hozzákegymás holmijait.
Mik voltak azok a módszerek, melyek számotokra is újakvoltak és ki kellett találni?
A szatyor módszert a pesti szatyrosoktól kölcsönöztük. Azihlet onnan jött, hogy még amikor a Zöld Ernyővelfoglalkoztam, egyszer alternatív bevásárlóközösségekképviselőit hívtuk meg. Létezik ilyen a BalatonFelvidéken, működött a Liliomkert, volt a SzatyorKözösség és a Waldorfosoknak is van saját módszerük.Nekünk a Szatyor tetszett a legjobban, mert sokkaltöbbrétűbb annál, hogy közösen szerezzük be a dolgokat.Szól arról is, hogy nagyon közvetlen a kapcsolat atermelővel, időnként ki is megyünk hozzájuk. Hameglátogatjuk őket, láthatjuk, hogy iparszerűen dolgozik,vagy szeretetből csinálja. Franciaországban ezért is fulladtbe némiképp a dolog. Ott iszonyatosan befutott azorganikus termelés, szuper technológiák jelentek meg, éskezdett egészen monumentálissá nőni egyegy farm. Azökológiai szemléletű gazdálkodásnak az is a lényege, hogyne hektárnyi tételben gazdálkodjunk, mert ott előbbutóbbmegjelennek a betegségek. Másról szól ez: az emberiléptékről – és ez mindenre igaz, nemcsak a gazdaságméretére. Szóval a módszert a pesti szatyrosoktólörököltük, éppen akkoriban pályáztak is, és ennekkeretében részt vehettünk képzésükön. Ezt a módszerttovábbfejlesztettük. Kezdetben megosztott Google
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táblázatokba írogattunk, de ez azzal a hátránnyal is járt,hogy a többiek is látták mindenki rendelését, sőt át isírhatták – véletlenül – másét. Ez egy civil baráti körbenmég elmegy, de ahogy többen jöttek már nem működött.Ehelyett ma már tartalomkezelő rendszerrel dolgozunk,melynek webbolt komponense segítségével lehet rendelni.Persze van olyan, hogy csökken az aktivitás és minden egyemberre zúdul, vannak ilyen mélypontok. Pesten ez azösszeomlás már megtörtént. Úgy módosították a rendszert,hogy egyrészt a tagok tagdíjat fizetnek, másrésztlétrehoztak egy boltot és minimális árrést tettek atermékekre, ezt a bolt működésének költségeire fordítják.Mi is gondolkozunk valami ilyesmin, lehet, hogy ez lesz ajövő útja, mert nagyon sok meló van azért vele.A Cseh Pékség boltjaiban tudatosan ilyen kistermelői –vegyszermentesen termesztett árukat tartunk (mivel énegyébként a Cseh Pékségnél dolgozom), 20%os árrés vanrajtuk, úgyhogy ez nem az évszázad biznisze...Mindenesetre a tudatformáláshoz szükséges. Amit midenkivesz „bóti” sajtot az mindig is olcsóbb, mint a termelőiházi sajt, de soha nem is lesz olyan minőségű. Aki tudja,hogy a nagyüzemi és a termelői sajt miből áll annak nemkérdés, hogy melyiket vegye, de aki nincs vele tisztábanmiért kerül kétszer annyiba a minőségi termék, az azolcsóbbat veszi. Illetve nagyon sokan vannak vele úgy,hogy „ők nem engedhetik meg maguknak”. Általában azételen spórolják az emberek a legtöbbet. Nem ahajfestéken, a műkörmösön, a mobil előfizetésen, az autón.Hanem az ételen, ami egyébként a testünket táplálja ésfelépíti.Visszatérve arra, hogy a helyieket próbáljuk keresni,számos jó kezdeményezés van, például a „Keresd a helyit”.Velük együtt is működünk. Van még a termelotol.hu, itt iskönnyedén megtalálhatja az ember, hogy a környékénmilyen termelők és mit kínálnak. A BácsKiskun MegyeiAgrárkamara is előállt egy hasonló kezdeményezéssel mégegykét éve, most ismét felfrissítik: ez a KamraTúra.Aztán készül egy olyan okostelefonos alkalmazás is,melynek segítségével a telefonodon meg tudod nézni, hogyhozzád közel milyen termelők vannak. Komolyan elindultvalami a témában és nagyon sok embert érdekel a dolog.
Gondolom, ha az árak az átlagos bolti felé közelítenének,átütő erejű lehetne a kezdeményezés.
Igen, de számos probléma van ezzel kapcsolatban. Például25 kilós zsákokban héj nélküli kínai tökmagot anagykereskedő kilogrammonként 400 forintos nettó árontudja adni, míg a helyi termelőtől 2500 forintért szerezhetőbe – igaz bio minőségű. Vagy az aszalt chilei barack feleannyiért hozható be, mint amennyiért itthon előállítják.Nyilván ez köszönhető az ottani béreknek és a hatalmasterületen folyó, iszonyatosan gépesített monokultúrásgazdálkodásnak, amivel nehéz versenyezni. Afeldolgozóüzemek is csak sok tonnányi tétellel állnakszóba, ha éppen vannak helyben. Sok és hagyományos okavan annak, hogy drágábban tudunk termelni itthon.
Milyen közösség van most a Szatyor Klub körül, mik amotivációk?
Sokan másként gondolkodók, ezoterikusféleségek,Waldorfosok: tipikus alternatív társulat, akiket amainstream elriaszt. Keresik az utat, hogyan tudnánakmáshogy élni. Ők adják a társaság javát. Vannak olyanemberek is, akik számomra is talány, miért jöttek ide:hétköznapi idősebb emberek, akik csak pár dolgot vesznek,sosem időznek sokat: de szeretjük őket és aranyosak.Jelenleg nagyjából 50 tagunk van, 20 közülük aktívabb ésa maradék 30 pedig sohasem vesz részt a fenntartó

munkában: jönnek, vásárolnak, hazamennek. Aztánolyanok is akadnak, akik komolyabb egészségügyiproblémával küzdenek és orvosi javaslatra keresik a bioélelmiszereket. Bio boltokban a száraz árut meg lehetkapni, de zöldséghez, tejtermékekhez, húsfélékhez márnehezebb hozzájutni.
Pesti ember létedre, hogyhogy itt Kecskeméten csinálodezt a klubot?
 Lassan már tíz éve, hogy idekerültem. Különös dolog, dePesten külvárosban laktunk, mindig is volt kiskertünkparadicsommal, krumplival, tartottunk tyúkot, kecskét.Amikor ide költöztem, belvárosi bérházban laktam,voltaképp faluról városba költöztem. Valahogy mindigmindenhonnan kilógok, pestiként falusi voltam, ittKecskeméten pedig mindig is gyüttment leszek.Visszatérve a kérdésre: roppant fontos a „földelés”: az,hogy bármilyen szinten is, de jelen legyen az életemben afizikai munka. Szeretek állatokkal foglalkozni, etetni,kapálni, ültetni...Mindig is fontos volt számomra az egészséges táplálkozás,de most éppen a Szatyor közösségteremtő erejét tartomnagyon nagyra. Persze fontos ennek a társadalmibeágyazottsága, az igény az emberi léptékű dolgokra, arra,hogy beszélgessünk egymással és a jó ügyekért tegyünk is.Érdekes látni, hogy milyen hatással van az ügyködésünk azemberek életére. Van termelőnk például, aki a Szatyormiatt nem hagyta abba a gazdálkodást, mert pont az a húszember heti tízhúszezer forintos rendelése hiányzott nekik.Szóval jó érezni, saját szemünkkel látni, hogy mi magunk,vásárlók milyen komoly befolyással lehetünk akörnyékünkön élő gazdák életében. Ezt az arctalankereskedelemben már nem érezni, legfeljebb még apiacon…

Szatyorban lenni nem más, mint valami nagyon újdolgot kipróbálni.
A Kecskeméti Szatyor Kör egy pesti példa nyomán(Zöld Szatyor, más néven Szatyor Bevásárló Közösség)szökött szárba nálunk, a pesti csapat hathatóssegítségével. Nélkülük sehol sem lennénk, tőlük kaptukaz ihletet és a rendszer létrehozásához szükséges tudást,fortélyokat. Örök hálánk ezért!
A Szatyor egy közösségi kezdeményezés, mely azért jöttlétre, hogy tagjai olyan táplálékot szerezzenek be, amelykét feltételnek is megfelel: egyrészt helyi, másrésztorganikus vagy kíméletes termelésből származik. Atagok tudják, hogy a termékeket ki és hogyan termeli,állítja elő, a kapcsolat kölcsönös bizalmon alapul. Aműködtetést önkéntes alapon végezzük, és minden tagereje és lehetőségei szerint vesz részt ebben a munkában(az átvételnél segítségtől a leendő honlapunkfejlesztéséig, átvétel pontos szervezése). A Szatyor nemvégez kereskedelmi tevékenységet és nem is szolgáltatóegység. A Szatyor egy kapcsolat a termelő és afogyasztó között, fogyasztó és fogyasztó között, és aSzatyor mi vagyunk mindannyian, és rajtunk,mindannyiunkon múlik a sikere.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS aTársadalmi Megújulás Operatív Program"Egészségre nevelő és szemléletformálóéletmódprogramok a kistérségekben" címűpályázati felhívásáhozKódszám: TÁMOP6.1.2/11/3
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSAlapvető cél:A konstrukció alapvető céljai  Társadalmi Megújulás OperatívProgram illetve a Népegészségügyi Program célkitűzéseivelösszhangban  a szívérrendszeri, daganatos megbetegedésekcsökkenésének a támogatása, a korai és elkerülhető halálozástbefolyásoló életmód, illetve szokások javítása az egyén egészségiállapotának, mint a foglalkoztathatóságot alapvetően befolyásolótényezőnek javítása érdekében. Az egyének egészségük irántifelelősségének, az öngondoskodás képességének, a helyiközösségek és a társas támogatások erősítése, az egészségeséletvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékonytámogatása, ennek következtében a lakosság életminőségénekjavítása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a megalapozotttervekre épülő, egészséget támogató közösségi döntéshozataligyakorlat meghonosítása, ezen gyakorlatok mérhető számbelinövekedése.A kistérségi pályázat célja az egészséget szolgáló egyénimagatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magaskockázatú célcsoportok körében kistérségenként egyegy koordináltfejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségenkénttámogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszeregészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával,kapcsolatainak fejlesztésével.Specifikus cél: Az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi mintákelterjesztése a szükséges intézményrendszeri háttér kialakításával; A legjelentősebb, idült, nemfertőző betegségek okozta halálozásés betegségteher megelőzése és csökkentése az egészségügyialapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások révén; A lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdagéletmódra egészséges táplálkozásra ösztönzését támogatószolgáltatások kialakítása, az idült, nem fertőző betegségekmegelőzésének előmozdítása; A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása; A mentális egészség javítása.Rendelkezésre álló forrásA pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1rendelkezésre álló keretösszeg a hat konvergencia régióra (KözépDunántúl, NyugatDunántúl, Dél Dunántúl, ÉszakMagyarország,ÉszakAlföld, DélAlföld) 5 000 000 000 forint.A Középmagyarországi régióban, valamint a 311/2007. (XI. 17.)Korm. rendelet 2. számú mellékletben szereplő leghátrányosabbhelyzetű kistérségekre és 4. sz. mellékletében nevesített kistérségretámogatás nem ítélhető meg.A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóságalapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolhatóköltségek összegének maximum 10%a fordítható.Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarországköltségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
B. PÁLYÁZÓK KÖREJogi formaJelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak(KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről ésnómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény KSHközlemény alapján):Önállóan vagy konzorciumi vezetőként pályázhatnak:Költségvetési szervek:

 Központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312); Helyi önkormányzat (KSH 321); Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322); Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);Jogi személyiségű nonprofit szervezetek: Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572); Nonprofit részvénytársaság (KSH 573);Kizárólag konzorciumi partnerként kerülhet bevonásra: Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364); Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365); Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371); Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372); Egyház (KSH 551); Önálló Egyházi intézmény (KSH 552); Egyéb egyesület (KSH 529); Közalapítvány (KSH 561); Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562); Egyéb alapítvány (KSH 569); Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek (KSH 599).A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai isbenyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozásárairányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 10.számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. Akonzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnakkötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén aprojektdokumentációban meghatározott módon közösenmegvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely aPályázati Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel,és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírtkonzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kella pályázatot tartalmazó CD/DVDn szerepeltetni).A konzorciummal szemben támasztott feltételek:∙ A konzorciumok maximum öt tagból állhatnak;∙ Konzorcium vezetője kizárólag az Egészségfejlesztési Irodátbefogadó intézmény/szervezet/nonprofit gazdasági társaság lehet;∙ Jelen pályázatban egy szervezet kizárólag egy konzorciumbanvehet részt, egyszer részesülhet támogatásból;∙ Önállóan működő költségvetési szerv konzorcium vezetőként vagykonzorciumi tagként való pályázása esetében fenntartói támogatónyilatkozat csatolása szükséges;∙ Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozás.A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükbennyújthatnak be pályázatot, az adott szervezet nevében a fenntartóintézmény (amennyiben releváns) nem pályázhat.A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kellfelelnie a Pályázati Útmutatóban meghatározott követelményeknek,minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljánakmegvalósításában, továbbá támogatásban részesül.Együttműködő partnerek köre:Kötelezően bevonandó együttműködő partnerként a kistérségbenműködő felnőtt vagy vegyes háziorvosi szolgálatok legalább 33%a,és a kistérségben lévő valamennyi közfinanszírozott, de nemmonoprofilú (labor, képalkotó), fekvő és járóbeteg szakellátóintézmények.Javasolt továbbá a Kormányhivatalok NépegészségügyiSzakigazgatási Szervének, valamint a Gyógyszerészeti ésEgészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet területiegészségszervezésért felelős egységeinek együttműködő partnerkénttörténő bevonása.Az együttműködő partner támogatásban közvetlenül nem részesül, aTámogatási Szerződést nem írja alá, a pályázó vagy konzorciumipartner által biztosított szolgáltatásokon keresztül részesülhet atámogatásban, illetve tevékenységével hozzájárul a pályázatcéljainak megvalósításához.MéretJelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
C. PÁLYÁZAT TARTALMA
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Támogatható tevékenységek köreC1.A. Projekt előkészítésével kapcsolatos kötelezőenmegvalósítandó támogatható tevékenységek:a) Egészségfejlesztési programterv elkészítése, valamint amennyibenreleváns, annak a kistérségi egészségtervhez történő illesztése.b) EFI kezdeti, vagy bővített (fejlesztett) helyi működési leírásánakkidolgozása, intézményi struktúrába való illeszkedésénekmegtervezése.C1.B. Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos kötelezőenmegvalósítandó, valamint választható támogatható tevékenységek:a) Kistérségi egészségfejlesztési irodák (EFI) létrehozása, fejlesztése(bővítése): az EFI szakmai szervezeti kialakítása és működtetése,szakemberállomány biztosítása;Amennyiben már működő EFI fejlesztését tervezi a pályázó, apályázat kizárólag új szakember és/vagy új tevékenység felvételéreirányulhat. a projekt megvalósításához szükséges helyiségek építésiengedélyhez nem kötött felújítása, átalakítása; infrastrukturálisfeltételek megteremtése, felszerelése (amennyiben releváns).b) Az EFIt befogadó intézmény/szervezet/nonprofit gazdaságitársaság, illetve az EFI munkatársai által kötelezően végzendőtámogatható tevékenységek: az EFI működéséhez szükséges részletes működési rendkidolgozása, fejlesztése, beleértve a tevékenységekhez szükségesdokumentációk kialakítását az egészségügyi adatok védelménekfigyelembe vételével; partnerségi munkacsoport működtetése a kistérségben érintettintézmények, szervezetek, szolgáltatók, döntéshozók bevonásával; a kistérségben tevékenykedő, egészségfejlesztési tevékenységetvégző szervezetek helyi együttműködésének előmozdítása(horizontális kapcsolatok kiépítése); életmódváltó programok megvalósítása: a háziorvosok, járó és fekvőbeteg szakellátók által az EFIbeirányított vagy saját kezdeményezésre az EFIhez forduló,életmódváltásra szoruló, életmódváltást tervező lakosság (kliens)állapotfelmérése és kockázatbecslés szerinti besorolása; a kliensek életmódváltást támogató, az EFI vagy a projektben,kistérségben működő más szervezet által biztosítottszolgáltatásokhoz, programokba irányítása, vagy életmódváltóprogramba befogadása; a kliensek életmódváltó programokban való részvételének éseredményességének nyomon követése; a kistérségben működő, egészségfejlesztéssel foglalkozóintézmények, civil szervezetek és már zajló programjaik, valamintegészségfejlesztési tevékenységeik (programok, klubok)összegyűjtése, helyi adatbázis folyamatos vezetése; betegklubok kialakítása legalább cukorbetegek és szív ésérrendszeri betegek számára, amennyiben ilyen betegkluboknincsenek, vagy tevékenységük bővítése szükséges, ezzelösszefüggésben a betegegyüttműködés fejlesztését támogatótevékenységek megvalósítása; a háziorvosok által végzendő szűrővizsgálatokon való lakosságirészvételt ösztönző, motiváló programok koordinálása.c) Az EFI szakmai támogató feladatai kapcsán kötelezően végzendő,támogatható tevékenységek: a helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységek folyamatosnyomon követése, illetve azok szakmai monitorozásában történőrészvétel, amennyiben nem áll fenn összeférhetetlenség, szükségesetén módszertani segítségnyújtás; módszertani, szakmai támogatás a kistérség egészségügyialapellátói számára, különösen a lakosság keretében végzendőszűrési tevékenységek kapcsán; kapcsolattartás a területen működő népegészségügyi szakigazgatásiszervvel, a régióban/térségben működő más egészségfejlesztésiirodákkal; egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységekmegvalósítása, ezen belül tájékoztató anyagok, hírlevelek készítése a nyelvi, megértésinehézséggel küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű lakosok számárais könnyen érthető (pl. ábrákat, rajzokat tartalmazó) elektronikus és

papíralapú kiadványok, plakátok készítése, terjesztése,sokszorosítása; közérthető, írásos és grafikus tájékoztató anyagok, kiadványoktervezése, előállítása, sokszorosítása, (szórólap, plakát, leporellóstb.); internetes tartalomszolgáltatás (önálló honlap kifejlesztése nemtámogatható); helyi médiában rendszeresen megjelenő egészségfejlesztési témájúprogramok, tartalmak megvalósításának támogatása, helyi médiaérzékenyítése; egyéb kommunikációs eszközök alkalmazása (PR); egészségfejlesztéssel és az EFI tevékenységével kapcsolatbanszakmai kommunikáció a kistérségi egészségügy alap ésszakellátásban dolgozók számára.d) Az alapellátás egészségfejlesztési szerepét erősítőtöbbletfeladatok, fejlesztési feladatok megvalósítása kapcsán apályázó, vagy bármely konzorciumi tag által kötelezően végzendő,támogatható tevékenységek: a keringési betegségek kockázatára (beleértve a szénhidrát és alipidanyagcsere betegségeket is) irányuló szűrések, ahhozkapcsolódó kockázatbecslés és tanácsadás; érzékszervi megbetegedésekre, szájüregi daganat és rák megelőzőállapotokra irányuló szűrések és kapcsolódó tanácsadás; dohányzással kapcsolatos rövid intervenció az alapellátásban; túlzott alkoholfogyasztással küzdők szűrése és rövid intervencióbiztosítása az egészségügyi alapellátásban, alkoholbetegek koraikezelésbe irányítása; életeseményekhez kapcsolódóan krízishelyzetbe kerülő emberekazonosítása, támogató szolgáltatásba irányítása; öngyilkosságmegelőzés pszichiátriai kórállapotok koraiazonosítása és kezelésbe irányítása; az alapellátás egészségfejlesztési többletfeladataihoz kapcsolódófelkészítés, helyi munkaértekezletek szervezése; betegek betegklubokba irányítása, betegklubokban szakmaitanácsadás nyújtása; terápiás betegegyüttműködés javítását támogató fejlesztések; a fentiekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok és kistérségikoordinációjuk.e) A pályázó, vagy bármely konzorciumi tag által kötelezőenmegvalósítandó egészségfejlesztési programok megszervezése éslebonyolítása kapcsán támogatható tevékenységek: Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgást ösztönzőprogramok szervezése, lebonyolítása a felnőtt lakosság részére; közösségi színtéren, elsősorban szabadtéren, megszervezett,szakember által irányított testmozgás; életmódsport (pl. futás, gyaloglás, aerobik, tánc, egyéb zenésmozgásformák) klubok létrehozása és működtetése; Dohányzásmegelőzés területén: dohányzásról való leszokás támogatása a kistérségben azalapellátás és a kistérséget ellátó, , dohányzás leszokás támogatástbiztosító tüdőgondozó(k) együttműködésének javításával. Túlzott alkoholfogyasztás megelőzése területén: helyi figyelemfelhívó, a jogszabályi környezet betartását támogatóközösségi akciók; leszokást támogató klubszerű, önsegítőtevékenységek megvalósítása. Lelki egészség helyi, kisközösségi programjainak megvalósítása,ezek keretében elsősorban: az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásukmegőrzését, fejlesztését célzó programok; életeseményekkel összefüggő krízisállapotok megelőzését, vagyazonosítását vagy támogatásban részesítését célzó kisközösségiprogramok, benne önsegítő csoportok létrehozása, illetve ezenemberek támogató szolgáltatásba irányítása; szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek(szülőklubok) támogatása. Könnyen elérhető (részvételi díj vagy orvosi beutaló nélkül)szakszerű étrendi tanácsadás magas kockázatúak, elsősorbancukorbetegek, lipidanyagcserebetegek, szívérrendszeri betegek,elhízottak, és étrendjükön változtatni kívánó átlagos kockázatúakszámára közösségi színtéren (pl: közösségi ház, klubhelyiség, vagykönnyen elérhető egészségügyi színtéren (pl. háziorvosi rendelő v.
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szakrendelő)) Könnyen elérhető (részvételi díj vagy orvosi beutaló nélkül)szakszerű testmozgástanácsadás magas kockázatúak elsősorbancukorbetegek, lipidanyagcserebetegek, szívérrendszeri betegek,elhízottak, és életmódjukon változtatni kívánó átlagos kockázatúakszámára közösségi színtéren (pl. szervezett betegklub) vagy könnyenelérhető egészségügyi színtéren (pl. háziorvosi rendelő v.szakrendelő).f) A pályázó, vagy a pályázatban résztvevő bármely konzorciumipartner által végezhető, választható egészségfejlesztésitevékenységek: kistérségi egészségterv készítése, aktualizálása; a Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,forgalmazásának szabályairól szóló 1999. évi XLII törvénybetartását célzó, segítő helyi közösségi akciók megvalósítása adohányzásmegelőzés területén; egészségfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek,betegszervezetek, szakmai szervezetek egyéb rendszeres, acélcsoport aktív bevonásán, készségfejlesztésen alapulóegészségfejlesztési tevékenységek (kivétel az oltóanyag és gyógyszerbiztosítása, valamint közfinanszírozott ellátás nyújtása); közösségi alapú egyéb szolgáltatások, programok megszervezése éslebonyolítása a depresszió felismerésére, hatékony kezelésére és azöngyilkossági veszélyeztetettség felismerésére különös tekintettel anemzetközileg bevált, illetve a már adaptált modellprogramok jógyakorlatainak továbbfejlesztésére és terjesztésére; a kistérségben működő egészségügyi alap és szakellátásbandolgozókat célzó egészségfejlesztési programok megvalósítása,különös tekintettel az egészségügyi dolgozók lelki egészségét,dohányzásról való leszoktatását támogató programok szervezése; mozgásszervi betegségekre irányuló szűrések és kapcsolódótanácsadás; a kistérség településein megvalósuló programokon való részvétel(pl. egészségnap), kitelepülés; egyéb egészségfejlesztési programok megszervezése éslebonyolítása a kistérségi egészségterv cselekvési tervében foglaltakszerint különösen, de nem kizárólag az alábbi területeken: dohányzás, drog és túlzott alkoholfogyasztás megelőzése; lelki egészség megőrzése és fejlesztése; balesetmegelőzés. A népegészségügyi szűrések szervezésében történő együttműködésa helyi szűrési koordinátorral.Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az EgészségfejlesztésiProgramterv összeállítása során figyeljenek arra, hogy aprogramelemek (kötelező és választható tevékenységeken belül)kerüljenek összehangolásra a konzorcium tagjai (különösen az EFItbefogadó intézmény/szervezet/nonprofit gazdasági társaság és atöbbi partner vonatkozásában) között annak érdekében, hogy azonostípusú tevékenység ugyanazon célcsoportnak, ugyanazon ahelyszínen ne kerüljön betervezésre.Egyúttal vegyék figyelembe az adott kistérségben zajló, hazai vagyuniós forrásokból megvalósításra kerülő egészségfejlesztésiprogramokat, az azokkal való átfedések (téma, helyszín, célcsoport,időpont), azaz a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.Projekt területi korlátozásaNem támogatható a Középmagyarországi régió, valamint a311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben szereplőleghátrányosabb helyzetű kistérségek és 4. sz. mellékletébennevesített kistérség területén megvalósuló fejlesztés.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKTámogatás formájaVissza nem térítendő támogatás.Támogatás mértékeA projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%a.Támogatás összegeA jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább25 000 000 Ft, de legfeljebb 125 000 000 Ft lehet.
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOKA támogatásban részesülő projektek kiválasztása a pályázati

útmutató B, C, D és F pontjaiban foglalt kritériumok alapjántörténik.
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓKA pályázatok benyújtásának módja, helye és határidejeA pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és az útmutatóban előírtmellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható,írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező,kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt 1 eredetipéldányban, zárt csomagolásban, tértivevényes küldeményként vagygyorspostai szállítás igénybevételével (garantált kézbesítési idejűbelföldi postai szolgáltatás) a következő címre kell beküldeni:Társadalmi Megújulás Operatív ProgramKódszám: TÁMOP6.1.2/11/3Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató NonprofitKft.1385 Budapest, Postafiók 818.Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a1134 Budapest, Váci út 45./C épület.címzést kell feltüntetni.Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel aPályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP6.1.2/11/3), a pályázó nevétés címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjönmeg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről, illetőleghogy a CD/DVD lemezen minden benyújtott dokumentum (amellékleteket is beleértve) olvasható formában szerepele.
A pályázatok benyújtása 2012. március 20tól 2012. május 2iglehetséges.
A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok azhttp://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:Telefon: 0640/638638email: ujszechenyiterv@nfu. gov. huhonlap: http: //www. ujszechenyiterv. gov. hu
http: //www. nfu. hu
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Hírek, aktualitások
Művészeti programok tájoltatása BácsKiskun megye településein

2011. őszén 3 165 400 Ft vissza nem térítendő összeget nyert el intézetünk a BácsKiskun megyei településekhelyi közművelődési ellátását bővítő, művészeti programok tájoltatására.A decemberben kezdődő programsorozattal immár hét éve folytathatjuk a hátrányos helyzetű településekközművelődési programokkal való ellátását. Szakmai munkánkban kiemelt helyet foglal el ez a tevékenység,aminek megvalósításához évek óta nélkülözhetetlen támogatást biztosít az NKA Közművelődési SzakmaiKollégiuma.2011. decemberétől 2012. május 31ig összesen 21 településre jutnak el rendezvényeink:
2011. december 2. Kaskantyú Cantus Nobilis Kórus2011. december 6. Érsekcsanád Radó Vilmos Színtársulat meseelőadás2011. december 16. Jakabszállás Kismakkos Néptáncegyüttes2011. december 17. Páhi és Mátételke Kunság Táncegyüttes és a Fabatka Zenekar2012. január 21. Jászszentlászló és Tompa Bohém Ragtime Band2012. február 11. Imrehegy Kunság Táncegyüttes és a Fabatka Zenekar2012. február 11. Tázlár Radó Vilmos Színtársulat zenés műsor2012. március 14. Bácsalmás Radó Vilmos Színtársulat zenés műsor2012. április 11. Kecel Buda Ferenc és Buda Ádám zenés irodalmi est2012. április 28. Érsekhalma Langaléta Garabonciások2012. április 28. Kunbaracs Kunság Táncegyüttes és a Fabatka Zenekar2012. április 28. Tiszaalpár Radó Vilmos Színtársulat meseelőadás2012. május 1. Csátalja Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar2012. május 1. Szentkirály Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesületkézműves bemutató2012. május 1. Tabdi Langaléta Garabonciások2012. május 12. Pirtó Tisza '83 Citerazenekar2012. május 18. Rém Radó Vilmos Színtársulat meseelőadás2012. május 26. Fülöpjakab és Borota Grapevine Tánc Klub
A Tájoltatási programmal kapcsolatban Dr. Tóthné Bodor Anita közművelődési szakember nyújt információt.(0630/5870644; 0676/481320; rendezveny@bacskultura. koznet. hu)



Hírek, aktualitások

Hírlevél
A BácsKiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa

Felelős kiadó: Imre Károly igazgató
Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László

Megrendelhető az intézet címén: 6000 Kecskemét Katona József tér 8. Tel/fax: 76/481320
email: hirlevel@bacskultura.koznet.hu

honlap: www.bacskultura.hu

Adatszolgáltatás kulturális statisztikához
A kulturális statisztikához adatszolgáltatásra kötelezett – a 257/2010. (XI.9.) Korm. Rendelet alapján – valamennyi alapfeladatként közművelődésitevékenységet folytató költségvetési szerv, társadalmi szervezet,egyesület, alapítvány, gazdasági társaság, vállakozás.
Ezzel kapcsolatos levelünket 2012. február 07én küldtük el a településekjegyzőinek, feberuár 20án pedig mindazok számára, akik a tavalyi évbenvégeztek adatszolgáltatást.
Az adatszolgáltatás elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után.Kérjük, hogy az adatlapot a rendelkezésére álló nyilvántartás alapjántöltse ki, az összevont, vagy többcélú szervezetek esetében csak aközművelődési tevékenységre vonatkozó személyi, tárgyi, pénzügyi ésműködési adatokat szerepeltesse! Amennyiben nem végzett 2011benközművelődési munkát, akkor is töltse ki az adatlap alapadatok rovatait!
A „nullás” adatszolgáltatás is a jelentési kötelezettség teljesítésénekminősül. Fontos információ továbbá, hogy a Nemzeti Kulturális Alap apályázataihoz feltételként támasztja a statisztikai adatszolgáltatásteljesítését, és kötelező mellékletként írja elő az erről szóló igazolást(szállítólevél másolat).
A kulturális statisztikai adatgyűjtő rendszer már 2011. januárjátólműködik, a http: //kultstat. nefmi. gov. hu oldalról elérhető. Aközművelődési statisztikai lap kódszáma (OSAP): 1438. Mindenadatszolgáltatót arra kérünk, hogy az aktuális kötelező adatszolgáltatástezen a rendszeren keresztül teljesítse. Azoknak a szervezeteknek, akik azelőző évben is elektronikusan szolgáltattak adatokat, nem kell újraregisztrálniuk, az előző évben rögzített email címmel és jelszóval betudnak lépni a rendszerbe. Ha az adatszolgáltató véletlenül nememlékezne a jelszóra, a főoldalon az „elfelejtett jelszó” gombra kattintvakérhet újat.
Regisztrálniuk csak azoknak a kitöltőknek kell, akik korábban ezt nemtették meg. Az új adatszolgáltatók regisztrációját intézményünknek kelljóváhagynia, csak ezt követően kezdődhet meg az adatlap kitöltése.
Az előző évben is elektronikus úton jelentők alapadatai megtalálhatók arendszerben, az „intézménykereső” segítségével ki kell választani azintézményt/szervezetet és megkezdhető a jelentés. Az adatszolgáltatóalapadatait nem kell újra rögzíteni, módosítást csak változás eseténvégezzenek. Kérünk minden adatszolgáltatót, hogy mielőtt azalapadatokat módosítanák, győződjenek meg róla, hogy biztosan akeresett szervezet adatlapját nyitottáke meg. (Pl.: Petőfi SándorMűvelődési Ház több is van a megyében, még több az országban. Azintézmény nevén túl javasoljuk a település azonosítását is.
A programból kinyomtatott szállítólevél egy példányát vezetői aláírássalhitelesítve kérjük megküldeni intézményünknek. (A „Szállítólevélnyomtatása” gomb csak a végső véglegesítést követően jelenik meg azadatlapon.)
Postacím: BKM Közművelődési Intézet, 6000 Kecskemét, Katona Józseftér 8.Intézményünkben a közművelődési statisztikával kapcsolatosfelvilágosítást Kiss Anna munkatársunk nyújt a 0676/481320/104esmellék, vagy a 0630/2790104es telefonszámon, vagy astatisztika@bacskultura.hu email címen, munkaidőben.
Az alábbi linkről elérhető egy táblázat, mely segít(het)i év közben azadatgyűjtést, a jövő évi statisztikához.
http: //baralib. hu/kulturalis-statisztika-nyilvantarto

ESEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR KÉPZÉS
A továbbképzési program célja: A közművelődési intézményekben, azönkormányzatoknál közművelődési területen dolgozó szakemberek,gazdasági szervezetek munkatársai képessé váljanak virtuálisközösségek építésére, meglévő közösségek virtuális térben valómegjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve közösségfejlesztőigyakorlatot, valamint képesek legyenek az eszolgáltatásokigénybevételének segítésére, az IT eszközök, intézményi honlapalapszintű önálló üzemeltetésére, karbantartására. Ezen túl képes legyensegítségnyújtáson túl a közművelődési intézmények klienseinekmotiválására, önálló problémamegoldó képességük növelésére.A tervezett össz. képzési idő: 90 óraA képzés díja: 80.000, Ft
KOMMUNIKÁCIÓ ÉS PROTOKOLL AZ OKTATÁSI ÉSKÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEKBEN
A továbbképzési program célja: A településeken élő oktatásban,közművelődésben, önkormányzatokban és egyéb közintézményekbendolgozó munkatársak felkészítése, alkalmassá tétele alapvetőkommunikációs és protokoll feladatok ellátására. Lehetőleg mindentelepülésen legyen olyan személy, aki képes szakszerűen ellátni atestvértelepülési, falunapi rendezvények, ünnepek, jeles napokprotokolláris feladatait, tanácsot adni a tisztségviselők ilyen irányúkérdéseire, megoldania protokollszervezéshez kötődő problémáikat.A tervezett össz. képzési idő: 60 óraA képzés díja: 95.000, Ft,mely a szállás és az étkezés költségét istartalmazza.

2012ben induló új OKJs képzéseink:
KÖZÖSSÉGICIVIL SZERVEZŐ – OKJs képzés55 345 03 0000 00 00A szakember a képzés elvégzése után képes lesz: Közreműködni anonprofit szervezetek alapításával és működésével kapcsolatosszervezési feladatok jogszerű lebonyolításában, kiépíti a helyikapcsolatrendszert, partnerségi együttműködést építeni, ösztönözni alokális részvételt, szakmailag támogatni a helyi cselekvést,közreműködni a gazdálkodást érintő döntések előkészítésében,megvalósításában és ellenőrzésében. Részt venni a nonprofitszervezetek szervezetivezetési feladatainak ellátásában. Közreműködnia modern marketing és a public relations nonprofit szervezetekrespecifikált alkalmazásában. Hazai és nemzetközi projekteket,pályázatokat megtervezni és lebonyolítani.
NONPROFIT MENEDZSER OKJs képzés54 345 04 0000 00 00A szakember a képzés elvégzése után képes lesz: Közreműködninonprofit szervezetek alapításában, működés feltételeinekbiztosításában, a munkatársak irányításában. Folyamatos kapcsolatokatápolni a nonprofit szervezet tagságával és választott vezetőivel vagykuratóriumával, biztosítani az információáramlást és véleménycserét.Részt venni a helyi kapcsolatrendszer kiépítésében, és gondozni aszakmai kapcsolatokat. Közreműködni a szervezet tevékenységének,munkaprogramjának tervezésében,irányításában, elemzésében ésértékelésében. Projekteket tervezni és megvalósításukat irányítani.

folytatás az első oldalról




