2. Rendezvény program
Önkéntesség, szervezetfejlesztés és hálózatfejlesztés. Elméleti és gyakorlati útmutatók.

Időpont: 2016. október 26., szerda
Időtartam: 10.00 – 14.15
Helyszín: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Konferencia terem
1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
Megközelítés: google.maps.ogyei

Program:
10.00 – 10.20 Szervezetfejlesztési tanácsok első kézből – Palánkai Gábor, cégépítési szakember,
Ügyvezető Akadémia
10.20 – 10.35 Kérdések/válaszok
10.35 – 10.55 Önkéntes menedzsment a gyakorlatban – F. Tóth András, ügyvezető igazgató,
Önkéntes Központ alapítvány
10.55 – 11.10 Kérdések/válaszok
11.10 – 11.25 Szünet
11.25 – 11.45 Orvostanhallgatók, mint önkéntesek – Dobronyi Levente, Országos Egészségfejlesztési
Koordinátor, Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete, Semmelweis Egyetem
11.45 – 12.00 Kérdések/válaszok
12.00 – 12.20 Hogyan alakult a RIROSZ a kezdetektől? 45 szervezet összefogásának bemutatása –
Pogány Gábor RIROSZ
12.20 – 12.35 Kérdések/válaszok
12.35 – 13.05 Ebéd
13.05 – 14.05 Jól működő hálózatok kialakításának titkai – valódi kérdésekre valódi válaszok a
hálózatfejlesztés kapcsán workshop – Palánkai Gábor, cégépítési szakember, Ügyvezető Akadémia
14.05 – 14.15 Zárás

Előadók bemutatkozása

F. Tóth András az Önkéntes Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója a szervezet alapítása (2002)
óta. 1998-ban kezdett az önkéntesség fejlesztésével hivatásszerűen foglalkozni, mint a Nonprofit
Információs és Oktató Központ Alapítvány programvezetője, ahol 1996 és 2002 között dolgozott.
Az ÖKA vezetőjeként hozzá fűződik az Önkéntes Központ Hálózat, az önkéntes menedzsment képzői
kör elindítása, az ÖTLET és Önindító Program létrehozása, továbbá a Közérdekű önkéntességről szóló
törvény előkészítése. Az utóbbi években egy tucat cég vállalati önkéntes stratégiájának kialakításában
vett részt, amely következtében a hazai pro bono kultúra fejlesztése került munkájának egyik
fókuszába.
Az Önkéntesek Nemzetközi Évében (2001) illetve az Önkéntesség Európai évében (2011) a hazai
lebonyolításért felelős Nemzeti Bizottság tagja. Rendszeresen publikál illetve tart előadásokat az
önkéntességet és társadalmi szerepvállalást érintő témákban. 2006 és 2012 között az Európai
Önkéntes Központ (CEV) vezetőségi tagja, 2015 júniusa óta a Globális Pro Bono Hálózat tanácsadó
testületi tagja.
2013-ban az önkéntességég elterjesztéséért végezett munkájáért Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést kapott.

Palánkai Gábor vagyok, cégépítési szakember, üzleti mentor, több mint 15 éve cégeket vezetek, nem
vagyok sem tréner, sem tanácsadó.
Vezettem 160 férőhelyes melegkonyhás kávézót, sportszer üzletláncot, autószalonokat építettem fel,
dolgoztam marketing ügynökségen. Jó néhány iparágban voltam aktív cégvezető.
A legutóbbi cégemet, amely nem képzéssel foglalkozik, 2011 nyarán alapítottam, a 2012-es
árbevétele 720 millió Ft volt, 2013-tól az általam felépített rendszereknek köszönhetően heti 1
napban tudtam vezetni.
A 15 év alatt rengeteg tréningen jártam, 500-nál is több könyvet olvastam el a cégvezetés
témakörében, és ezt a tudást igyekeztem beépíteni a vállalkozásaimba. Kikristályosodott egy
egyszerű, könnyen és biztonságosan másolható cégépítési rendszer, amit az általam alapított
Ügyvezető Akadémián oktatok kiscsoportos, gyakorlati műhelymunka foglalkozásokon. Nemcsak
tanítom, hanem csinálom is, több cégnél a gyakorlatban is segítek építeni, változtatni a vállalkozást.

Név: Dobronyi Levente
Ötödéves orvostanhallgató a Semmelweis Egyetemen, harmadik éve
foglalkozik az Egyesületen belül prevenciós tevékenységgel és vesz részt
egészségnapokon mind általános és középiskolákban, mind a világnapok
keretein belül. 2016/2017-es tanévben országos koordinátorként segíti az
Egyesület tevékenységét.

Név: Pogány Gábor
Tudományos fokozat: Ph.D
Szervezet:
Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége
(RIROSZ)
Beosztás: elnök
Cím: H-1089 Budapest, Orczy út 2.
E-mail: pogany@rirosz.hu

Életút:
Dr. Pogány Gábor biokémiából és onkológiából szerzett Ph.D. fokozatot, amit három éves kutatóút
követett az Egyesült Államokban. Középső lánya Williams szindrómával (WS) született. Másokkal
együttműködve, Dr. Pogány megalapította a Magyar Williams Szindróma Társaságot 1998-ban, e
betegek tájékoztatására, valamint diagnózisuknak és életminőségüknek elősegítésére.
Kezdeményezte az Európai Williams Szindróma Szövetség (FEWS) megalakítását, majd a Ritka és
Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetségét (RIROSZ). Ezek a szervezetek a Ritka
Betegségek Európai Ernyőszervezetének (EURORDIS) tagjai. Dr. Pogány képviseli a FEWS-t az
EURORDIS Európai Szövetségek Tanácsában (CEF), és Magyarországot a Nemzeti Szövetségek
Tanácsában (CNA). A RIROSZ elnökeként aktívan részt vesz Európai Bizottság által támogatott
projektekben és a Magyar Ritka Beteg Nemzeti Stratégia kidolgozásában. Tagja az Orphanet
Nemzetközi Tanácsadó Testületének, valamint az EURORDIS alternatív küldötteként tagja volt az
Európai Unió Ritka Beteg Szakértői Bizottságának (EUCERD). Részt vett a Nemzeti Betegfórum (NBF)
Előkészítő Bizottságában, majd az NBF vezetőjének választották. Alapító szervezője és tagja a
Betegszervezetek Magyarországi Szövetségének (BEMOSZ) is.

