JELENTKEZÉSI LAP
A BUDAPESTI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM által 2019-ben megszervezésre kerülő
A KÖZIGAZGATÁSI ÉS CIVIL SZFÉRÁT ÉRINTŐ AKTUÁLIS KÉPZÉSEK képzéssorozat

„VEZETŐI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS IDŐGAZDÁLKODÁS” programjára
Kiknek ajánljuk ezt a képzést?
A civil szervezetek azon képviselőinek, vezetőinek ajánljuk a képzést, akik szeretnék hatékonyabban működtetni
és irányítani a civil szervezetüket és személyes erőforrásaikat, és keresik az ebben alkalmazható hatékony
technikákat, szükségesnek látják az ide vonatkozó készségeik fejlesztését.
Miről lesz szó a képzésen?
Ha egy cél eléréséhez már több ember akaratát, energiáját kell mozgósítani, akkor vezetésről beszélünk. A vezetés
nem triviális tevékenység, hanem saját erősségekre építő tanult mesterség. A tréning fókuszában a vezetői
szerepek, vezetői eszköztárak és helyzetek tisztázásán túl a saját vezetői működés jobb megértése, valamint a
saját vezetői stílus megtalálása, tudatosítása áll.
A hatékony vezetői működésbe a személyes hatékonyság is beletartozik, így érdemes komolyan venni az
időgazdálkodás hosszú évtizedek alatt kikristályosodott alapelveit is. Tudatos döntésekkel, a prioritások
meghatározásával vehetjük kézbe igazán az irányítást saját időgazdálkodásunk felett.
A képzés célja, hogy a résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek, amelyek segítenek vezetői
működésük még sikeresebbé tételében. A kurzus folyamán a résztvevők segítséget kapnak vezetői szerepük még
tudatosabbá tételéhez, csoportjuk működtetésének kézbentartásához, illetve személyes hatékonyságuk és
időgazdálkodásuk erősítéséhez. A képzés módszertana elsősorban rövid tréneri kiselőadásokra, valamint
interaktív gyakorlatok megoldására, vezetéssel, időgazdálkodással és személyes hatékonysággal kapcsolatos
feladatok elvégzésére, tesztek kitöltésére és mindezek elemzésére, tudatosítására épül. A megélt vezetői és
időgazdálkodási szituációk feldolgozása, benne a személyes működés visszajelzése, tudatosítása megnyitja az utat
az önismeret fejlődése előtt is.
Mivel nem foglalkozunk a képzésen?
A képzés a szemléletmódok és technikák tudatosítására és begyakorlására épül vezetési és időgazdálkodási
témákban. A vezetőknek ezen felül még sok más természetű kompetenciára is szükségük lehet (pl. előadói
készség, tárgyalástechnikai készség stb.), melyekkel a képzés nem foglalkozik mélyebben.
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A KÉPZÉS IDŐPONTJA:

2019. június 26. (szerda) 08:30–16:00

A KÉPZÉS HELYSZÍNE:

A Budapesti CIC központja (Századvég Politikai Iskola Alapítvány)
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8–10., B épület, alaksori oktatóterem

Kérjük, hogy részvételi szándékát a jelentkezési lapon az összes kért adat (adatlap és saját szervezet vezetése) kitöltésével
jelezze felénk, aláírás után scannelt vagy lefotózott formában a cic@szazadveg.hu címre elküldve:

Küldő szervezet neve:
Küldő szervezet email címe, honlapcíme (ha van):
Küldő szervezet tevékenységi köre:

Képzésre jelentkező neve:
Jelentkező email címe:
Jelentkező (mobil)telefonos elérhetősége:

Miről hallana legszívesebben a képzésen?

Kérjük, hogy a hatályos jogszabályok betartása érdekében segítse munkánkat az „igen” vagy a „nem” szavak valamelyikének
beírásával:
Hozzájárulok, hogy a jelen dokumentumban rögzített személyes adataim szerepeljenek a Budapesti Civil Információs
Centrum Miniszterelnökség és Alapkezelő felé teendő, kötelezően előírt elszámolásaiban:: …………….
Hozzájárulok, hogy a jelen dokumentumban rögzített személyes adataimat a Századvég Politikai Iskola
Alapítvány részét képező Budapesti Civil Információs Centrum civil szervezeteket összegyűjtő
adatbázisában a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolják: ………………
Az adatkezelő személye és elérhetőségei: Mészáros Orsolya (+3620/453-1800, meszaros.orsolya@szazadveg.hu)
Az adataim kezelésével kapcsolatosan a http://szazadveg.hu/hu/egyeb/adatvedelmi-tajekoztato linken szereplő tájékoztatást
elolvastam és megértettem, a személyes adataimat érintő jogaimat megismertem:
Kelt: 2019……………………………

………………………………………………………..

jelentkező aláírása
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Kérjük, legalább 5 mondatban írja le, hogy szervezeténél jelenleg milyen vezetői szerepeket látnak el,
illetve hogyan értékeli a vezetőség összhangját és hatékonyságát!
Kérjük, hogy fejtse ki, milyen területen szeretne javítani, változtatni, mi okoz leginkább problémát:

