CIVIL VEZETŐK AKADÉMIÁJA, azoknak, akik komolyan gondolják!
Az eljövendő évek vélhetően a civil szervezetek alkalmazkodó készségét rendkívüli
módon próbára teszik majd. Ehhez olyan vezetőkre van szükség, akik a küldetés
megtestesítése mellett magát a szervezetet is jól összefogják, menedzselik és fejlesztik,
biztosítják eredményességét és fenntarthatóságát.

Célunk az eddigi legátfogóbb, legteljesebb képzési program
megvalósítása civil szervezetek vezetőinek és kulcsmunkatársainak.

MÓDSZEREINK: A Civil Vezetők Akadémiája a felelős, minőségi vezetéshez sorakoztatja
fel a 21. század legeredményesebb, a kiválóság elérést segítő eszközeit. A módszerek
tárháza széles: a tréninghelyzetektől az egyéni és a csoportos coaching-ig,
kizárólagosan tanítva FranklinCovey: Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása
tréning anyagát.
FELÉPÍTÉSE:
8 hónap időtartam – 2012. márciustól – decemberig
17 képzési nap, 7 tematikus modul

Tematikus modulok
Kiemelkedően eredményes emberek
7 szokása
Vezetésfejlesztés

A GYAKORLATI ALKALMAZHATÓSÁGOT BIZTOSÍTJA:

Szervezetfejlesztés
Változásmenedzsment

Egyéni vezetői fejlesztési terv
Networking események a program során
Tematikus modulok, melyekben ismeretátadás,

Projektmenedzsment
Forrásteremtés és Business Game
PR és marketing
IT modulok

készségfejlesztés, egyéni témák feldolgozása és személyes fejlesztés történik
Képzés mentorok által kísért tanulócsoportokban
Résztvevőknek egyéni coaching támogatás
Az üzleti és nonprofit szférából neves szakemberek, vezetők közreműködése

MIÉRT ÉRI MEG: Az akadémia elvégzésének eredményeként a résztvevő vezetők a
változó gazdasági, társadalmi, politikai környezet hatásainak feldolgozásával együtt a
szervezetüket hosszú távon fenntarthatóan képesek „világítótoronyként” vezetni,
miközben a szervezet missziója teljesül.

KÉT PATAK, HA ÖSSZEÉR: A tanácsadás és szervezetfejlesztés terén 20 éves tapasztalattal
rendelkező Sämling Kft, és a civilszervezetek működési támogatása terén hasonlóan
nagy szakmai múlttal rendelkező NIOK Alapítvány tudását és szakembereit összeadva,
egy újszerű képzésbe integrálva teremti meg annak lehetőségét, hogy profi és
naprakész eszközöket és ismeretet adjon a civil szektorban dolgozó vezetők kezébe.

MÁSODIK INFORMÁCIÓS ESEMÉNY – NYÍLT NAP:
2012. MÁRCIUS 13. (9.00 – 14.00 ÓRA)
SÄMLING SOLUTION CONSULTING - 1124 BUDAPEST, NÉMETVÖLGYI U. 64.

A nyílt napon az érdeklődő vezetők betekintést nyerhetnek a programba, feltehetik
kérdéseiket, megismerkedhetnek a trénerekkel, szervezőkkel, jelentkezhetnek a
képzésre. A részvétel a nyílt napon díjmentes!

JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS

info@samlingsolution.hu; +36-20-386-2062; +36-1-438-0594

PROGRAMVEZETŐ: Tóth Annamária, +36-30-901-1116; annamaria.toth@samling.hu

