Felhívás projekttervező workshop-ra
RKK pályázóknak

Az RKK pályázat eddigi tapasztalatai alapján ebben az évben azzal is segítjük a pályázók felkészülését,
hogy a tájékoztatókon túl projekttervező workshopokat szervezünk. A workshopok célja, hogy nagyobb
összhang legyen a pályázati kiírás és a benyújtott pályázatok között. Terveink szerint az Észak-alföldi régió
mindhárom megyéjében 2-2 workshopot szervezünk. Az első alkalmakra 2018. novemberében, a
következőkre 2019. januárjában várjuk a résztvevőket.
Biztosak vagyunk abban, hogy a workshopon való részvétel mindenképpen elősegíti, hogy jobban
kidolgozott pályázatok beadására legyenek képesek a résztvevő szervezetek, ami nagyban növeli esélyeiket
is.

A workshop-ról
Szeretnél végrehajtható projekteket tervezni, azokból jó pályázatokat írni, de nem tudod, hogyan fogj
hozzá? Jó lenne, ha hatékonyan tudnál csapatban vagy egyénileg ötleteket kidolgozni, tervezni?
Gyere el a projekttervező workshopunkra!
Az egyik legnagyobb készség, érték az, ha tudjuk, hogy hogyan fogjunk hozzá közösen egy probléma
megoldásához, ha tudjuk, hogyan találjuk meg a legjobb ötletet, abból aztán hogyan építsük fel egy jó
tervet vagyis egy projektet. Erről tanulunk a képzésen.
A képzés nem egyszerű előadás, sokkal inkább közös munka, ahol gyakorlatokon keresztül vesszük át
szükséges módszereket, tisztázunk alapfogalmakat, rövid előadások és bemutatott példák után
kiscsoportokban dolgozunk.

A képzőről
Nun András, húsz éve dolgozik a civil szektorban, s azt vallja, a projekttervezés és abból egy pályázat írása
pofonegyszerű, ha megvan a válasz pár fontos kérdésre.
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Több ezer értékelt pályázat és több tucatnyi pályázatokat bíráló bizottsági ülés tapasztalatát osztja meg
velünk, végig veszi velünk azokat a legfontosabb kérdéseket, melyekre választ várnak azok, aki döntenek a
projektünkről, pályázatunkról.
Ezentúl az általa végig kísért több száz projekt azon tanulságait is megosztja velünk, amelyek veszélyeztetik
egy-egy papíron még elég jónak tűnő projekt sikeres megvalósítását.

Helyszínek, időpontok
Hajdú- Bihar megyei workshop
Helyszín: Alternatív Közösségek Egyesülete
4029 Debrecen, Baross Gábor utca 16.
Időpont: 2018. november 7. 14:00 – 18:00
Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei workshop
Helyszín: Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25.
Időpont: 2018. november 8. 14:00 – 18:00
Jász-Nagykun-Szolnok megyei workshop
Helyszín: Varsány Közösségi Ház
5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 10.
Időpont: 2018. november 12. 14:00 – 18:00
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Jelentkezés
A workshopokra való jelentkezés egy online kérdőív kitöltésével történik, szervezetenként csak egykét főt tudunk maximum fogadni, a létszám pedig limitált, 12 fő. A részvétel lehetőségéről a
jelentkezési sorrend dönt.
A jelentkezőknek lehetősége van nem saját megyéjükben részt venni a workshop-on, annyit kérünk,
hogy a jelentkezési lapon azt a workshop-ot jelöljék, amelyiken ott szeretnének lenni.
Jelentkezésükről 1 munkanapon belül visszaigazolást küldünk.
Útiköltséget nem áll módunkban téríteni!
Jelentkezési lap: https://goo.gl/forms/MADq3f9MWhWhjkL43

Kérdés esetén keressenek minket a weboldalon megadott elérhetőségeken:
http://www.altkozegy.hu/kapcsolat/
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