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Résztvevői tájékoztató 
 

A képzési időpontja: 2019. február 28. – március 2.  

A képzés helyszíne: Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 49. VII. 

emelet) 

A képzéssel megszerezhető képzettség, kompetencia: 

A hallgató 

• megismeri az önkéntes munka és a társadalmi felelősségvállalás fogalmát; 

• megismeri a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 iránymutatásait és a 2005. évi 
LXXXVIII. törvényt a közérdekű önkéntes tevékenységről (önkéntes törvény); 

• megismeri a célcsoport jellemző motivációit, képes lesz a különböző motivációkhoz 
adekvát önkéntes tevékenységeket rendelni; 

• képes lesz az önkéntes koordináció menedzsmentfeladatainak felismerésére, 
megtervezésére és irányítására; 

• rendelkezik alapszintű önismerettel, megfelelően alkalmazza az interperszonális 
kommunikáció eszközeit, képes lesz az általa koordinált önkénteseket motiválni, 
vezetni és a közösséget alapszinten fejleszteni. 

 
A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: 

Befejezett középfokú végzettséget (érettségi) igazoló bizonyítvány. 
 
 



 

A képzésben való részvétel feltételei, a megengedett hiányzás mértéke:        
A foglalkozások 90%-án történő részvétel, azaz maximum 3 óra hiányzás lehetséges a teljes 
óraszámból. (A jelenléti feltétel és a tartalmi, formai követelmények nem teljesülése esetén 
tanúsítvány nem adható ki.) 
 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 
- a belépési kritériumoknak való megfelelés; 
- részvétel a foglalkozások 100%-án; 
- felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése 

  
Oktató: 
A képzés az adott szakterületen gyakorlattal rendelkező tréner bevonásával valósul meg. 
 
A képzés technikai részletei: 

- A csoport létszáma:   15-20 fő. 

- Regisztráció:   2019. február 28. 9:00 – 9:30  

- Kezdés:    2019. február 28. 9:30 

- Képzés napi beosztása: 9:30-tól 1 ½ órás blokkokban (március 1-én (pénteken) és 2-án 

(szombaton) a kezdés csoportmegegyezés szerint 9:00-10:00 között, zárás minden nap 18.00 

óráig) 

-  A résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kötünk, amelyek aláírására és átvételére a képzés 

első napján kerül sor. 

-  Kérjük, hogy a végzettséget igazoló okiratok/okmányok (érettségi bizonyítvány vagy 

felsőfokú oklevél) másolatát küldje el a felnottkepzes@unp.hu e-mail címre, vagy a 

másolatot hozza magával a képzésre (törvényi szabályozás alapján a képzési dokumentáció 

része). 

- Szállást, ellátást és útiköltség-térítést nem tudunk biztosítani. 

- A képzés 100%-ig pályázati forrásból finanszírozott, a résztvevők számára ingyenes!  
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A helyszín megközelítése: M3-as metróval (Lehel tértől metrópótló autóbusz) a Dózsa György 

út, vagy az Árpád híd megállónál kell leszállni, digitális helykeresésnél az irányítószám 

megadása fontos (1134 Budapest). A bejárat a Dunyov István utcai oldalon található. 

 

  



 

Képzési tematika 

Dátum Követelménymodul megnevezése 

2018.10.18. (csütörtök) 

Önismeret és kommunikáció, csoportdinamikai, 
közösségfejlesztési alapok 

Önkéntesség a társadalomban, a társadalmi 
felelősségvállalás, az önkéntesség alapjai 

2018.10.19. (péntek) 

Az ifjúságot mozgató motivátorok és az önkéntes 
aktivitások területeinek kapcsolódása 

A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 iránymutatásai 
és a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes 

tevékenységről 

2018.10.20. (szombat) Az önkéntes menedzsment feladatai, vezetői szerepek 
 

  

Kapcsolattartás:  felnottkepzes@unp.hu 
   30/998 55 77 

 
 

Szeretettel várjuk a képzésen! 
Az Új Nemzedék Központ felnőttképzési csoportjának munkatársai nevében 

 

Dr. Sebestyén József 
felnőttképzési szakmai vezető 
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