TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRŐL ÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGÉRŐL

A képzés megnevezése: Közösségi kezdeményezések létrehozásának és
működtetésének gyakorlata
Nyilvántartásba vételi száma: E-000333/2014/D064
A képzés célja: A képzés célja, hogy a rendezvény és a programszervezés dokumentációs és gyakorlati lépéseit elsajátítsák
azok a résztvevők, akik lakhelyük vagy munkahelyük révén érintettek a település közösségi szervezésében. Megtanulják,
hogyan tudják településükön az igényeket felmérni, összegyűjteni, illetve megtanulják, hogyan gyűjtsék és mozgassák meg
a településen élő lakosokat. Célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a különböző rendezvények megszervezésében
közreműködni, majd kellő gyakorlat után azokat átfogóan szervezni és lebonyolítani. A résztvevők képesek legyenek
önállóan forgatókönyvet készíteni. Alkalmazási szinten kell elsajátítaniuk a rendezvények előkészítéséhez, kalkuláció
készítéséhez szükséges ismereteket. Képesek legyenek a lebonyolítási ütemterv elkészítésére, valamint a rendezvény
értékelésére, a tapasztalatok összegzésére.
A programba való bekapcsolódás feltételei:


nincs előírt feltétel

A képzés során megszerezhető kompetenciák:


A résztvevő ismeri a rendezvény és programszervezés teljes folyamatát. Ismeri, milyen eszközökkel tudja a
település nagyobb részét elérni és megmozdítani vagy bevonni egy tervezési folyamatba.



A részvevő képes a különböző rendezvények megszervezésében közreműködni, majd kellő gyakorlat után azokat
átfogóan szervezni és lebonyolítani.



A résztvevő képes önállóan forgatókönyvet készíteni, ismeri az igényfelmérés lépéseit és az összegyűlt igényeket
képes összesíteni.



A résztvevő elsajátítja alkalmazási szinten a rendezvények előkészítéséhez, kalkuláció készítéséhez szükséges
ismereteket.



A résztvevő képes a lebonyolítási ütemterv elkészítésére, valamint a rendezvény értékelésére, a tapasztalatok
összegzésére.

A képzés óraszáma: 24 óra
Elméleti órák száma: 0 óra
Gyakorlati órák száma: 24 óra
A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: Tanúsítvány
Ügyfélszolgálat, panasztételi lehetőség, a képzési program megtekintésének lehetősége:
Ügyfélszolgálat címe:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Fax:
Elektronikus levelezési
cím:
Weblap cím:

Ügyfélszolgálat idő

1043 Budapest, Csányi László u. 34. B.ép. 103.
1043 Budapest, Csányi László u. 34. B.ép. 103.
06-70/426-9721
06-1/788-2778
info@furkeszholding.hu
www.furkeszholding.hu
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