Ha megmondod, mi a célállomás, de azt nem, hogy hogyan jutnak el oda …
csodás megoldások születnek!

2. képzési alkalom, Felcsút, 2009. november 13-15.

A képzési alkalom témája: költség-tervezés, forrásteremtés és civil jog a projektek
szempontjából.

A hétvége trénerei:
Bányia Sándor (Kalandok és Álmok) – szombat esti program
Dr. Jásper András (Diákközéletért Alapítvány) – civil jog
Kósa András László (Diákközéletért Alapítvány és Közéletre Nevelésért Alapítvány) –
koordinálás, forrásteremtés
Langó Nándor (Közéletre Nevelésért Alapítvány) – költségvetés, forrásteremtés

Tervezett program:

2009. november 13., péntek
18:00-ig: megérkezés a Noll-tanyára, Felcsút (www.noll.hu), a képzés helyszínére
18:00–19:00: vacsora
19:00–19:30: a hétvégével kapcsolatos technikai információk (vezeti: Kósa András László)
19:30–20:30: házi feladatok áttekintése (vezeti: Kósa András László)
20:30–22:00: tervezéshez kapcsolódó szimulációs gyakorlat (vezeti: Langó Nándor)

2009. november 14., szombat
8:00–9:00: ébredés és reggeli
9:00–9:30: ébresztı gyakorlatok (mindenki készüljön egy pár perces bemelegítı, élénkítı
játékkal)
9:30–13:00: költségterv. A projekt költségeinek tervezése. (vezeti: Langó Nándor és Kósa
András László)
13:00–14:30: ebédszünet
14.30–15:00: jégtörı

15:00-18:30: forrásteremtés. Pályázatírás és egyéb alternatív lehetıségek (vezeti: Langó
Nándor és Kósa András László)
18:30–20:00: vacsoraszünet
20:00–21:30: a forrásteremtéshez kapcsolódó szimulációs gyakorlat (vezeti: Bányai Sándor)

2009. november 15. – Vasárnap
8:00–9:00: ébredés és reggeli
9:00–9:30: ébresztı gyakorlatok
9:30–13:00: civil jog – projekt jog (vezeti: Jásper András)
13:00–14:30: ebédszünet
14:30–15:00: jégtörı gyakorlatok
15:00–16:00. értékelés (vezeti: Kósa András László)
16.00-tól: hazaindulás

A Noll-tanaya megközelítésének lehetıségei:
Autóval: a Noll tanya Budapestrıl 40 km-re található, az M1-es autópálya mentén a bicskei
leágazástól 10 km-re.
Vonattal: Bicskéig kell eljutni, a vasútállomásról van közvetlen buszjárat Felcsútra, a
központban kell leszállni, oda kimegyünk a résztvevıkért
Busszal: közvetlen buszjárat a Népligeti buszpályaudvarról.

A program részvételi díja: 1.500 forint/nap, vagyis erre a hétvégére számolva: 4.500 forint.
A szállás, az étkezés, a szakmai és a szabadidıs programok a Diákközéletért Alapítvány
pályázatából lesznek finanszírozva, amelyet a Nemzeti Civil Alapprogram támogatott.

További információ, kapcsolattartás a program tartalmával vagy szervezésével kapcsolatban
az alábbi elérhetıségeken rendelkezésedre állunk:
Bányai Sándor e-mail: banyai.sandor@kalandokesalmok.hu vagy telefon: +36-30-982.33.22
Kósa András László e-mail: Macsu@kozeletre.hu vagy telefonon: +36-20-315.89.79.

A további együttmőködésben bízva eredményes munkát kívánunk!

Bányai Sándor és Kósa András László

