A Kárpátok térségének civil platformja - A társadalmi innovációt és inklúziót támogató civil szervezetek határon
átívelő együttműködési platformja projekt

MEGHÍVÓ

CIVIL SZERVEZETEK HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓJA
ELNEVEZÉSŰ KÉPZÉSRE
A képzés dátuma, helyszíne:

2019. február 23. (szombat), 10:00-15:30
Eger, Kossuth Lajos u. 5. (Vakok és Gyengénlátók Heves megyei Egyesülete)
A képzést tartja: Bakos Gábor, kommunikációs szakértő
TERVEZETT PROGRAM
9:30-10:00 Érkezés, regisztráció
10:00-11:30 KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA, KOMMUNIKÁCIÓS SZÍNTEREK
• milyen színtereken kommunikálunk?
• kommunikációs stratégia: kinek, mit, hogyan szeretnénk eljuttatni ?
SZÜNET
11:50-13:20 ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ
• milyen online felületeken kommunikálhat egy civil szervezet?
• milyen egy jó honlap?
• milyen egy jó FB oldal, egyéb közösségi média?
SZÜNET
13:40-15:10 VIDEÓ KÉSZÍTÉS ÉS KAMPÁNY
• milyen egy jó videó – példák
• Hogyan tervezzünk kampányt? – 1 %-os kampány vagy adománygyűjtő kampány elemei, mire figyeljünk
15:10-15:30 ZÁRÁS, A KISÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSOK ÉS MENTORÁLÁS RÉSZLETEI

Kisösszegű támogatás programunkban kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, akiknek legalább egy tagja
részt vesz a kommunikációs képzésen.
Amennyiben részt szeretne venni képzésünkön, kérjük, regisztráljon legkésőbb 2019. február 10-ig ezen a linken:
https://goo.gl/forms/XVdVVswNf8zlHqEC3
(Utazási költségtérítést és étkezést, igény szerint szállást biztosítunk.)

BŐVEBB INFORMÁCIÓ A PROJEKTRŐL:
A Kárpátok Alapítvány 2018 tavaszán új programot indított az Északkelet-Magyarországon működő, aktív civil
szervezetek, szerveződések részére. A programmal szeretnénk a vidéki térségekben működő civil szervezetek
együttműködését, hálózatosodását, összefogását pénzbeli és szakértői közreműködéssel támogatni.
Olyan bejegyzett civil szervezetek, vagy informális civil szerveződések tagjait várjuk, amelyek
 az északkelet-magyarországi térségben működnek,
 elsősorban, de nem kizárólagosan közösségfejlesztéssel, szociális ügyekkel, szegénységben élőkkel,
romákkal, vagy más esélyegyenlőségi célcsoportokkal, vidékfejlesztéssel, érdekvédelemmel, határon átívelő
kapcsolatok erősítésével foglalkoznak,
 szeretnének együttműködni más belföldi szervezetekkel,
 nyitottak más, tapasztaltabb szervezetektől tanulni,
 készek és képesek saját tudásukat, tapasztalataikat más szervezetekkel megosztani,
 szeretnének nemzetközi források elérése, kapacitásfejlesztés céljából határon túli, külföldi szervezetekkel
együttműködni,
 megvalósításra váró ötletekkel rendelkeznek a civil szféra, civil szervezetek fejlesztése kapcsán.
A projekt keretében a Kárpátok régió térségének vidéki civil szervezetei, szerveződései közötti szorosabb
együttműködését, összefogását, kapcsolatépítését szeretnénk támogatni mind határainkon belül, mind azon
átívelően. A közel kétéves nemzetközi együttműködés során hasonló civil hálózatépítés zajlik az északkeletmagyarországi térségben, Északkelet-Szlovákiában, Délkelet-Lengyelországban és Nyugat-Ukrajnában is. 2018
októberében az érdeklődő szervezetek egy Kassán megrendezett nemzetközi találkozó keretében vitathatták meg
az eredményeket és fektették le az együttműködés jövőbeni kereteit.
Északkelet-Magyarországon mindösszesen 650.000 Ft kerül kisösszegű támogatás formájában szervezetfejlesztési
célokra (egy-egy kisebb fejlesztésre) kiosztásra azon civil szervezetek részére, akik részt vesznek a kommunikációs
képzésen és megpályázzák a támogatást. Emellett mindösszesen 250.000 Ft értékben mentori támogatásban is
részesülhetnek más civil szervezetektől.
A kisösszegű támogatás és mentorálás részleteiről a képzésen adunk tájékoztatást.
A Kommunikációs képzésre legkésőbb 2019. február 10-ig lehet jelentkezni ezen a linken:
https://goo.gl/forms/XVdVVswNf8zlHqEC3
(Utazási költségtérítést és étkezést, igény szerint szállást biztosítunk.)
A projektről bővebb információ: http://www.karpatokalapitvany.hu/tartalom/k-rp-tok-t-rs-g-nek-civil-platformja
vagy Rakusz Márta, projekt koordinátortól kérhető a +36 70 421 2798 számon, vagy a
karpatokalapitvany.rakuszmarta@gmail.com e-mail címen.

A projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap (www.visegradfund.org), Hollandia Külügymisztériuma (www.minbuza.nl), a Robert
Bosch Stiftung, és a Nyílt Társadalom Alapítványok OSIFE programjával együttműködésben a Foundation Open Society Institute
támogatásával valósul meg.

