
  

 
 
 

 
  

 

KÉPZÉSI PROGRAM 
 
 

I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI 

I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: 
 
Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE 
         

Helység: BUDAPEST Irányítószám:  1 0 2 5  Megye: -  

Utca / Házszám: Zöldlomb u.24/A. 

E-mail:  konszenzusbp@konszenzus.org Telefon: 
(1) 335-6515; (1) 325-
6377 

Fax: (1) 
335-6463 

 

Az intézmény felnıttképzési nyilvántartási száma: 01-0664-04 
 

 

I. 2. A képzési program lebonyolításáért felelıs személy adatai: 

Név: Geskó Sándor 

         

Helység:  Budapest Irányítószám:  1 0 2 5  

Utca / 
Házszám: Zöldlomb u. 24/A. 

E-mail:  gesko@konszenzus.org :Fax  (1) 335-6463 Telefon: 
(1) 335-6515; (1) 325-
6377 

 
 
I. 3. A képzési programot benyújtó besorolása (A megfelelı kategóriát x-szel jelölje!):  
 
  Szociális intézmény  Gyermekjóléti intézmény  Gyermekvédelmi intézmény 
       
  Felsıoktatási 

intézmény 
 Közoktatási intézmény  Egyházi intézmény 

       

  Gazdasági Társaság  Non-profit szervezet                        x Egyéb:Alapítvány 
 



  

 
 
 

 
  

 

 
II. A KÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK 

A képzési program címe: 
PÁLYÁZATÍRÁS, PROJEKTMENEDZSMENT 

A felnıttképzési tevékenység célja: 

Általános célú képzés. - A képzési program célja a lentebb meghatározott kompetenciák 
elsajátítására irányuló képzés. 

 
A képzés célja, tartalma: 

A képzés célja a pályázatírással és projektmenedzsmenttel kapcsolatos ismeretek, készségek 
fejlesztése. Hazai és Európai Uniós specifikációk, célok, eredmények, projektfolyamatok 
megismertetése, módszertanok, eljárások fejlesztése. 

A képzés során megszerezhetı kompetenciák: 

- Pályázati lehetıségek felkutatása, áttekintése 
- A pályázatírás elıkészítése (a pályázati ötlet kidolgozása, a konzorcium alapítás 

szabályai, indokai, stb) 
- Költségvetés-tervezési technikák, feladattervezés, a forrás- és erıforrásigény becslése 
- Megvalósítási idıterv készítés 
- Cashflow tervezés, menedzsment 
- A dologi kiadások nyilvántartása, bizonylatolása 

A képzés formája: 

Csoportos képzés 

A képzés idıtartama: 30 óra 

A képzés szervezésének feltételei: 

A képzés szervezésének feltételeit az intézmény biztosítja. 

Tárgyi feltételek: 

- létszámnak megfelelı terem 
- flip-chart tábla, flip-chart papír 
- írószerek 
- projektor (ha szükséges) 
- notebook (ha szükséges) 

Személyi feltételek: 

Minimum egy fı szakmai területen jártas, legalább 3 év gyakorlattal rendelkezı tréner 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: 

A képzésbe való belépésnek nincsenek speciális feltételei végzettségre, munkatapasztalatra 
vagy egészségügyi alkalmasságra vonatkozóan. 

Tantárgyak alól történı felmentés (elızetes tudásszint beszámítása): 



  

 
 
 

 
  

 

A képzés 30 órás tematikája koherens egységet képez, így elızetes tudásszint beszámításának 
módja ebben az esetben nem releváns. Amennyiben valaki már részt vett hasonló tematikájú 
tréningen, akkor igény esetén lehetıséget biztosítunk a már teljesített blokk opcionális 
igénybe vételére. 

A képzés teljesítésének feltételei: 

Maximális hiányzás mértéke a képzés idıtartamának 20%-a 

A számonkérés módja: 

A program megvalósítása során az elsajátított készségek kreatív használatát igénylı szituációs 
gyakorlatok megvalósítására kerül sor, ezen gyakorlatok strukturált elemzése és értékelése 
egyúttal a résztvevık elırehaladásának értékelését is jelenti. 

Az elvégzés igazolásának módja: 

A felnıttképzési programban résztvevık tanúsítványt kapnak az elvégzett képzésrıl. 

A képzés csoport szerinti létszáma: 

 A tervezett létszám 
Csoport minimum maximum 

1. 1 25 
 
A képzési program értékelésének formái és módja: 

Formái Módja 
1. Fókuszcsoportos értékelés  Verbális 
2. Kvantitatív és kvalitatív értékelı elemeket 
tartalmazó záró kérdıív kitöltése 

Írásbeli kitöltés, a kérdıívek összesítı 
feldolgozása 

 
A képzés minıségbiztosítási elemei: 

Folyamatos elégedettségi vizsgálat 
Képzési Napló vezetése 
Kvantitatív és kvalitatív értékelı elemeket tartalmazó záró kérdıívek összesítése, 
tapasztalatok leszőrése 
 
 
 
 
 
 



                  
 

 

  

III. A KÉPZÉS TARTALMA, STRUKTURÁJA, VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A képzés részletes tematikája, a megvalósítás módja, ütemezése: 
 

A képzés egységeinek / elıadásainak/ megnevezése, az 
egyes elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése 

Az egyes tartalmi 
részek óraszáma / 
idıtartama 

Módszerek/munkaformák 
egységenként 

Az elıadó/tréner neve 
képzettsége és szakterülete 

o Téma: EU-s alapismeretek, Új Széchenyi terv, 
EU-s pályázati lehetıségek 

o Résztéma: Pályázatírás alapjai 

Résztéma kifejtése: 

A pályázati dokumentáció elıkészítése. Az EU pályázati 
rendszereinek általános megismerése 

5 

Elıadás 
Szerepjáték 

„ablak elıadás” 
Fókuszcsoportos 
megbeszélés 

Vezetı tréner: 
 
Geskó Sándor 
Egyetemi diploma (szociológus), 
szakterület: 
Konfliktuskezelés, hálózati 
mőködés, kommunikáció 
 
Co-tréner  
 
Borbély Lászlóné  
Fıiskolai diploma (tanár) 
szakterület: 
Kommunikáció, konfliktuskezelés, 
hálózati mőködés, 
projektmenedzsment 
 

o Téma: A pályázati dokumentáció elıkészítése. A 
dokumentáció felépítése 

o Résztéma: A projekt és a projekttervezés. 

Résztéma kifejtése: 

A projekttervezés/projektmenedzsment lépései, a 
projektfázisok kialakítása. A projektdokumentáció. 
Határidık meghatározása. Kockázatelemzés, esetleges 
szükséges módosítások. 

5 

Elıadás 
Szerepjáték 

„ablak elıadás” 
Fókuszcsoportos 
megbeszélés 



                  
 

 

  

o Résztéma: Elemzések, költségoldal kimutatás, 
üzleti terv 

Résztéma kifejtése: 

A projekttervezéshez kapcsolódó elemzések bemutatása 
gyakorlati példákon keresztül. Csoportos feladat keretében 
mini-projekt elkészítése, költségoldal kimutatása és üzleti 
terv készítése. 

5 

Elıadás 
Szerepjáték 

„ablak elıadás” 
Fókuszcsoportos 
megbeszélés 

 
Varga Andrea 
Egyetemi diploma (humán 
szervezı) 
Szakterület: pályázatírás, civil 
szervezetek mőködtetése, önkéntes 
menedzsment, közösségfejlesztés 
projektmenedzsment 

o Téma: A projekt 

Téma kifejtése: 

Projekt ciklus bemutatása, projekt szereplıi és fázisai. 

5 

Elıadás 
Szerepjáték 

„ablak elıadás” 
Fókuszcsoportos 
megbeszélés 

 

o Téma: Projekttervezés, projektmenedzsment 

Téma kifejtése: 

Kihívások a projektmegvalósítás során. A gyakorlatban 
alkalmazott projektmenedzsment technikák és munkálat 
elsajátítása. a pályázati döntési mechanizmusok, az aktuális 
pályázati lehetıségek, az aktuális prioritások ismertetése, a 
pályázatkészítés folyamatának bemutatása, 
pályázatkészítési technikák, módszertanok elsajátítása, a 
pályázatok elkészítésének 

5 

Elıadás 
Szerepjáték 

„ablak elıadás” 
Fókuszcsoportos 
megbeszélés 

 



                  
 

 

  

o Téma: Megvalósítás és utánkövetés 

Téma kifejtése 

A már megnyert pályázatok megvalósításának projektszerő 
menedzselésének elméleti alapjai, gyakorlati 
összefüggései. 

5 

Elıadás 
Szerepjáték 

„ablak elıadás” 
Fókuszcsoportos 
megbeszélés 

 

 


