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FELHÍVÁS 
 

Folk Akadémia 
60 órás szakmai műhelyfoglalkozás sorozat 

 

A 2020 tavaszára meghirdetett FolkAkadémia a COVID 19 járvány miatt elmaradt, így újra 
meghirdetjük azt a NESZ tagszervezetei számára. Kérjük a korábbi jelentkezőket, hogy új 
jelentkezési lap kitöltésével erősítsék meg részvételi szándékukat, illetve – korlátozott 
létszámban – új jelentkezőket is fogadunk.  
 
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) legfontosabb célja – a hagyományos magyar népi 
kézművesség értékeinek támogatása – mellett kiemelten fontosnak tekinti a népművészettel 
foglalkozó emberek összefogását, regionális egyesületek, szervezetek létrehozását, segítését. 
 
A tagszervezetek jelenlegi és várományos elnökei, alelnökei, vezetőségi tagjai számára –különös 
tekintettel az utánpótlásra, azokra a fiatal (50 év alatti) alkotókra, segítőkre gondolva, akik a 
szervezet működtetésében, szakmai feladatok szervezésében feladatokat vállalnak – FolkAkadémia 
címmel 60 órás szakmai műhelyfoglalkozás-sorozatot hirdetünk a mellékelt tematika szerint. 
 
A foglalkozássorozat gyakorlatcentrikus módon segítséget nyújt a szervezetek mindennapi 
teendőihez, a működtetés jogi hátterétől kezdve a forrásteremtés, rendezvényszervezés, 
gazdálkodás, marketing stb. kérdéskörökön keresztül, bemutatva azok alkalmazható jó gyakorlatait, 
de teret adva az új módszerek, ötletek felvetésére is.  
A program elősegíti a résztvevők körében a közösségfejlesztést, a társadalmi felelősségvállalást, 
identitástudatuk megerősítését, bővítheti a kulturális, emberi és baráti kapcsolataikat, alkalmat 
biztosít a tapasztalatcserére, tudásbővítésre.  
 
Szervezetenként 1-2 fő jelentkezőt várunk, akik vállalják, hogy a teljes műhelyfoglalkozás-sorozaton 
részt vesznek.  
A foglalkozássorozatra, a jelentkezések sorrendjében, maximum 20-25 főt tudunk fogadni.  
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Előadók: 
A foglalkozások vezetői felkészült elméleti és gyakorlati szakemberek, az egyes témakörök elismert 
szaktekintélyei. 
 
A műhelyfoglalkozások helyszíne:  Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr utca 35.) 
 
Foglalkozási napok: 2020. szeptember 19-20.; október 10-11.; november 21-22.; november 28-
29. szombat (10.00-18.00 óra), vasárnap (9.00-16.00 óra). 
 
Amennyiben a vírushelyzet indokolja, a foglalkozások online módon kerülnek megtartásra, erről a 
regisztrált résztvevők előzetesen értesítést kapnak. 
 
A foglalkozási napokon a főétkezéseket (szombaton ebédet és – igény esetén – vacsorát, vasárnap 
ebédet) és a bekészítést (kávé, ásványvíz) biztosítjuk a résztvevők számára. 
 
A szállásról a résztvevő maga gondoskodik.  
A műhelyfoglalkozások helyszínén önköltségesen szállás igényelhető.  
(Szeptember - október:  
- 1 ágyas: 18.000 Ft/fő/éj 
- 2 ágyas: 21.000 Ft/szoba/éj 
November 
- 1 ágyas: 15.000 Ft/fő/éj 
- 2 ágyas: 17.000 Ft/szoba/éj)  
A szobaárak a reggelit és az adókat is tartalmazzák. 
 
Az igényt a jelentkezési lapon kérjük jelölni, ennek megfelelően a szállást előzetesen lefoglaljuk, s a 
helyszínen minden résztvevő maga rendezi a számlát.) 
 
A FolkAkadémia 60 órás szakmai műhelyfoglalkozás-sorozatának részvételi díja 90.000 
Ft/fő, amelyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának köszönhetően 85.000 Ft/fő támogatást 
biztosítunk. 
A foglalkozássorozat regisztrációs díja 5.000 Ft/fő, melyről a jelentkezés visszaigazolását 
követően a költségviselő részére számlát állítunk ki.  
 

A jelentkezés az online jelentkezési lap kitöltésével történik az alábbi linken. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1CqtX1fBjmocwhJcI3jq0yHJtgia_1EOBunS6G85iohg/viewf

orm?edit_requested=true 

 
A jelentkezés határideje: 2020. augusztus 25. 

Előnyben részesülnek azok az érdeklődők, akik a korábbi alkalommal is regisztráltak! 
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Tervezett tematika 

  Előadó Óraszám 

2020. 

szeptember 19. 

1. Szervezet 
működésének jogi 
alapjai 
(szervezettípusok, 
közhasznúság), 
szabályzatok, egyéb jogi 
kötelezettségek stb. 

Zsótér Mária 4 

2020. 

szeptember 19. 

2. A NESZ működése, 
kapcsolattartás a 
tagszervezetekkel.  

Igyártó Gabriella 2 

2020. 

szeptember 19. 

3. NESZ 
tagnyilvántartása 

Pongrácz Zoltán 2 

2020. 

szeptember 20. 

4. Szervezetek 
kapcsolatépítése, 
társadalmi 
beágyazottsága. 
Közösségi tervezés, 
Közösségépítés, jó 
gyakorlatok bemutatása 

Ditzendy Arisztid 7 

október 10. 5. Az egyesület tartalmi 

tevékenységének skálája 

és módszertana 

Alaptevékenység és 

szolgáltatások 

6. Rendezvény- és 
képzésszervezés, 
folyamatmenedzsment 
I. stb. 

Kocsis Klára 
Kölcseyné Balázs 

Mária 

12 

október 11. 7. Forrásteremtés, 
pályázatírás, pályázatok 
kezelése. 
Adminisztráció, 
dokumentálás a 
számítógépen és 
papíron, információk 
gyűjtése, kezelése, 
statisztika. 

Kocsis Klára 
Kölcseyné Balázs 

Mária 

3 
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november 21. 8. Az egyesülettel 
szemben támasztott 
szakmai elvárások azok 
formái, és azokhoz 
kapcsolódó 
feladatsorok. Zsűrizés 
és alkotói pályázatok. 
Elvek és módszertan.  

Komjáthi Tamásné 4 

november 21. 9. Marketingalapok –
szervezet- és 
programmarketing.  

Kölcseyné Balázs 
Mária 

3 

november 22. 10. TRÉNING – 
Közösség, vezető, 
együttműködés 

Soós Andrea 8 

november 28. 11. Szervezet belső 
működése 
Szervezetfejlesztés 
lehetőségei  
(elnökség, önkéntesség, 
közösségi szolgálat 
szervezeten belüli 
jutalom, kitüntetés). 
„Egyedi gondok 
kezelése” 
- passzív tagság 
- tagdíjbeszedés 
- információ áramlási 
gondok 
- elintézendő (hogy ne 
felejtsem el…) 

      12. Rendezvény- és                
képzésszervezés, 
folyamatmenedzsment 
II. stb. 

Pál Miklósné – 
Kölcseyné Balázs 

Mária 

8 

november 29. 13. Gazdálkodás, analitika 
vezetése (mikor, 
mennyi, mire?) 

Pál Miklósné 7 
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Tervezett ütemezés: 
Szeptember 19. 
10.00-12.15 Zsótér Mári (közben szükség szerint szünet) 
12.15-13.00 Ebéd 
13.00-14.00 Zsótér Mári 
14.00- 16.00 Igyártó Gabriella 
16.00-18.00 Pongrácz Zoltán 
(13.00-18.00 óra között szükség szerint szünet) 
18.00 Vacsora 
Szeptember 20. 
9.00-12.00 Ditzendy Arisztid (közben szükség szerint szünet) 
12.00-12.45 Ebéd 
12.45-16.00 Ditzendy Arisztid (közben szükség szerint szünet) 
Október 10. 
10.00-12.15 Kocsis Klára – Kölcseyné Balázs Mária (közben szükség szerint szünet) 
12.15-13.00 Ebéd 
13.00-18.00 Kocsis Klára – Kölcseyné Balázs Mária (közben szükség szerint szünet) 
18.00 Vacsora 
Október 11. 
9.00-12.00 Kocsis Klára – Kölcseyné Balázs Mária (közben szükség szerint szünet) 
12.00-12.45 Ebéd 
12.45-16.00 Kocsis Klára – Kölcseyné Balázs Mária (közben szükség szerint szünet) 
November 21. 
10.00-12.15 Komjáthy Tamásné (közben szükség szerint szünet) 
12.15-13.00 Ebéd 
13.00-14.00 Komjáthy Tamásné 
14.00-18.00 Kölcseyné Balázs Mária (közben szükség szerint szünet) 
18.00 Vacsora 
November 22. 
9.00-12.00 Soós Andrea (közben szükség szerint szünet) 
12.00-12.45 Ebéd 
12.45-16.00 Soós Andrea (közben szükség szerint szünet) 
November 28. 
10.00-12.15 Pál Miklósné, Kölcseyné Balázs Mária (közben szükség szerint szünet) 
12.15-13.00 Ebéd 
13.00-18.00 Pál Miklósné, Kölcseyné Balázs Mária (közben szükség szerint szünet) 
18.00 Vacsora 
November 29. 
9.00-12.00 Pál Miklósné (közben szükség szerint szünet) 
12.00-12.45 Ebéd 
12.45-16.00 Pál Miklósné (közben szükség szerint szünet) 
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