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KÉPZÉS 
 
Kapcsolatépítés közösségekben - ingyenes képzési lehetőség közeli jelentkezési 
határidővel 
 
A Civil Foglalkoztatásért Alapítvány várja a salgótarjáni civil szervezeti vezetők és tagok 
jelentkezését a 2020. június 15-én induló online képzésére, melynek címe: „Kapcsolatépítés 
közösségekben”. A képzést vezetik: Dudás Erika, szakpszichológus és Brunda Katalin, 
addiktológiai konzultáns. 
 A képzésen való részvétel: ingyenes. 
  
A tematika részei: 
 - a kommunikáció, a konfliktus, az önismeret, az én-kép szerepe a kapcsolatépítésben, 
 - személyiség és közösség, stresszoldás közösségekben. 
 A tanfolyamhoz alapítványunk a képzés idejére egy laptopot biztosít, a tananyagok, 
prezentációk e-mail-ben kerülnek kiküldésre, így a tananyag feldolgozása nagyrészt 
egyénileg történik. A képzés skype kommunikációs program igénybevételével, Brunda 
Katalinnal június 17-18-án és Dudás Erikával június 24-25-én – mindenkivel külön egyeztetett 
időpontban - személyes konzultációval zárul, reményeink szerint hasznos információkat és 
tapasztalatokat nyújtva a résztvevőknek. A jelentkezőknek kell gondoskodniuk az internet 
kapcsolatról, amennyiben ez nem megoldható, akkor a konzultációra alapítványunk biztosítja 
a helyszínt. 
A jelentkezéseket (maximum 12 fő/alkalom)  2020. június 12 12.00 óráig 
a sandor.tolnai@gmail.com e-mail címre várjuk az alábbi adatok feltüntetésével (résztvevő 
neve, e-mail címe, telefonszáma, életkora, a civil szervezet megnevezése). A jelentkezéseket 
minden esetben visszaigazoljuk, a megadott elérhetőségeken mindenkivel felvesszük a 
kapcsolatot. Nagyobb érdeklődés esetén, a képzést több alkalommal, új időpontra is meg 
fogjuk hirdetni. 
Civil Foglalkoztatásért Alapítvány 
 
PÁLYÁZAT 
 

Megjelent a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázati kiírása 

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak 

enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, 

amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezeket a 

településeket. 
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 A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, 

kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez 

kapcsolódóan a 2020. évi Magyar Falu Program új programeleme a civil közösségi 

tevékenységek és feltételeinek támogatása, a Falusi Civil Alap. A rendelkezésre álló forrás 

összege 5.000.000.000,- Ft. Pályázatot a 2019. december 31. napjáig bírósági nyilvántartásba 

vett, 5000 fő vagy az alatti lakosságszámú településen székhellyel rendelkező egyesületek, 

illetve alapítványok nyújthatnak be 

 

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázati kiírása elérhető az alábbi linkeken:  

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program 

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben 
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