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Emlékeztető az augusztus 30-31-i tréningről 
  

„Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják 

mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a 

nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt. 18,19-20).  

Résztvevők: 33 aktív és elkötelezett szakértőt hívtam meg, 17-en fogadták el a meghívást, végül 13-an voltunk: 

Bakonyi Magdolna, dr. Benda József, Budaházy Edda, Kacskovics Fruzsina, Krasztev Emese, Kulcsár Krisztina, 

Lázár-Fülep Timea dr., Polyákné dr. Szánthó Örsike, Sinkó Dániel, Szarvas Zoltán, dr. Szoboszlai Attila, 

Válóczy István, Várfalvi Marianna 

  

A tréning fő célja szervezettségünk, növelése, a közös gondolkozáshoz szükséges 

képességeink továbbfejlesztése. Fel kell nőnünk a feladathoz, mint csoport. Szervezettebbé 

kell válni. 

 Az első nap a keresztény fejlesztő kommunikáció elméletének bemutatása és gyakorlása 

volt a célom. (a ppt file mellékelve)  

 A második napot az elmúlt év eredményeinek feldolgozásával és a további tervek 

megbeszélésével töltöttük.   

 

 

Hol tartunk?  

 

1. Koncipiálás:  

a. 4 tanulmány elkészült, 3 készül – ezzel a könyvet lezárjuk szeptember végén. 

b. Az elkészült anyagokat a felső vezetők jó része megkapta, elismerést vívtak ki. 

c. A 35+ kutatás most kezd majd megjelenni   

2. Mozgalom szervezés   

a. A csapatépítés sikeres, de kevés az alkalmas vezető, nem megy magától a 

folyamat 

b. Megmaradtunk „házon belül”, kevés a külső megjelenésünk, ezért mások 

lenyúlhatják az eredményeket  

3. Marketing 

a. Magdi a felső vezetők felé elkezdett telefonálni, nagyon nehéz bejutni 

hozzájuk 

4. +15.000 gyermek 

a. Az államapparátus megmozdult, de nagyon lassú. (Kabinet, Intézet) 

 

5. SWOT mellékelve, tovább kellene gondoljuk együtt 

  

  

 Őszi célok, feladatok  

  

1. Megalakul egy board (Marianna, Krisztina, Guszti bá, Attila, Zsolt) és kéthetente összeül 

2. Havi egy nagycsoportos találkozót tartunk (szeptember, október, december) 

 Dániel átveszi Örsikétől a közösség csoport vezetését 

 Megindítjuk az „Élhető terek” csoportot, Fruzsina szervezésével 

3. Tárgyalunk azért, hogy az új intézetbe bekerüljön a csapat 

4. Támogatókat keresünk   
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 Egy marketing csapat kellene, aki jutalék fejében folyamatosan támogatásért 

kilincsel, pályázik 

5. Befejezzük és kiadjuk a könyvet (a Barankovics vállalta) 

6. November közepén szervezünk egy konferenciát (a Barankovics vállalta) 

 Ne csak konferencia legyen, hanem innovatív módszerekkel (open spce, world 

café, HKT) vonjuk be, energetizáljuk a résztvevőket 

A konkrét időpontokat – Mariannával való egyeztetés után – küldöm a teljes listára. 

 

Hálásan köszönöm az időd, az együtt gondolkozást, a lélekkel teli jelenléted, a munkád.  

 

 

Barátsággal: 

Jóska 

2017. 09. 09.  


