
  

 

 

  

 
 

Beszámoló 
 

Két lábon állva – Határon átnyúló kapcsolat és erıforrás fejlesztı 
program / Stojac pevne - Program pre rozvoj cezhraničných 

vzťahov a zdrojov” címő HUSK/1101/1.5.1/0232 

 

 
A fenti projekt keretében az alábbi workshop került megvalósításra a civil 
szervezetek képviselıi számára. 
 
 
A workshop helyszíne: Várpalota, Petıfi Étterem 

 

 
A workshop idıpontja:  2013. augusztus 16. 
 
 
Képzık:  Geskó Sándor,  gesko@konszenzus.org  
 
Program: 
 

• A határon átnyúló programok bemutatása 
 

• A Két lábon állva - HUSK/1101/1.5.1/0232 projekt bemutatása 
 

• Aktuális pályázati lehetıségek a határon átnyúló együttmőködés fejlesztésére 
civil szervezetek számára, 
 

• Pályázatírás, projektmenedzsment – résztvevık aktuális pályázataival 
kapcsolatos kérdések, válaszok 
 

• Projektötletek kidolgozása 
 

 
 



  

 

 

  

 
A képzés megvalósítása az alábbi program szerint történt: 
 

9:00 - 9:30 Érkezés és regisztráció 

9:30 -10:00 
Megnyitó - Geskó Sándor, Konszenzus Alapítvány Budapesti 
Szervezete, Irányító Testület elnöke 

10:00 - 11:00 A határon átnyúló programok bemutatása 

11:00 - 11:30 Kávészünet 

11:30 - 12:00 A Két lábon állva - HUSK/1101/1.5.1/0232 projekt bemutatása 

12:00 - 12:30 
Aktuális pályázati lehetıségek a határon átnyúló együttmőködés 
fejlesztésére civil szervezetek számára 

12:30 - 13:30 Ebéd 

13:30 - 14:00 
Pályázatírás, projektmenedzsment – résztvevık aktuális 
pályázataival kapcsolatos kérdések, válaszok 

14:00 - 14:30 Kávészünet 

14:30 -17:00 Projektötletek kidolgozása 

 
 
Résztvevıi értékelés: 
 
 
Kérjük, értékelje a workshopot az alábbi szempontok szerint az iskolában szokásos 
módon (1 = nagyon rossz, 5 = nagyon jó) 

 

1. Milyennek értékeli a workshop programját? 

1 2 3 4 5 

  1 db 2 db 22 db 

Átlag: 4,84 

2. Milyennek értékeli a workshop színvonalát? 

1 2 3 4 5 

   4 db 21 db 

Átlag: 4,84 



  

 

 

  

3. Milyennek értékeli a workshop hasznosságát? 

1 2 3 4 5 

   3 db 22 db 

Átlag: 4,88 

4. Milyennek értékeli a workshop helyszínét? 

1 2 3 4 5 

   3 db 22 db 

Átlag: 4,88 

Szöveges értékelések 

• Maximálisan elégedett vagyok mindennel. 

• Nagyon jó és érdekes volt. 

• Jól éreztem magam. Köszönöm! 

• Szakmai tudásom bıvült. 

• Sok gyakorlati feladat volt, sok gyakorlati tapasztalat került megosztásra. 

• Nagyon jól elıkészített, megtervezett program volt, a ws vezetı átadta 
szakmai tapasztalatait. Életszerő volt, gyakorlati példákat hozott. 

• Köszönöm szépen a lehetıséget a részvételre! Minden információ hasznos 
volt. 

• Részletes volt. Tartalmas, gyakorlatias feladatokkal. 

• Új információkhoz jutottam. 

• Köszönöm, hogy részt vehettem. 

• Sú veľmi dôležité takéto akcie. Mám nádej do budúcnosti. Naše štáty, 
organizácie musia spolupracovať. 

• Ďakujem za odbornú pripravenosť, za informácie, chel by som sa zúčastniť 
viacerých cezhraničných spoluprác. Chcem sa skontaktovať s maďarskými 
partnermi. 

• Veľmi dobre pripravní odbroníci. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť tochto 
podujatia. 

• Ďakujem pekne za účasť, že som sa mohla dostať také informácie, ktoré v 
EU sú veľmi dôležité pre projekty a na uchádzanie financie. 

• Ďakujem za účasť. Dobre pripravení prednášatelia. Dobré informácie, 
vynikajúci workshop. 

 


