Program

6. Rendezvény
Időpont: 2017. május 24., szerda, 10.00-14.15
Helyszín: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Konferencia terem
1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Téma: Gyakorlati tudnivalók – hálózatépítés, együttműködés, kommunikáció

10.00– 11.00 Hogyan szerezzünk magán személyektől támogatást civilszervezetünknek – Vidor
Eszter, kommunikációs szakember
11.00 – 11.15 Szünet
11.15 – 12.15 Workshop: hogyan lehet sikeressé tenni egy civilszervezetet üzleti alapokon a
megszokottól eltérő módon – Jávori Ildikó, Eleven Team és Vidor Eszter „Védőháló a lelki
egészségért” Alapítvány
12.15 – 12.45 Ebéd
12.45 – 13.15 Együttműködés és hálózatépítés – Kovács Henrietta, Autistic Art Közhasznú Alapítvány
az Autista Lakóotthonokért
13.15 – 14.15 Workshop: Szervezetfejlesztés a gyakorlatban – Palánkai Gábor cégépítési szakember,
Ügyvezető Akadémia
14.15 Zárás

Vidor Eszter
Húsz éve dolgozik a kommunikációs szakmában, a VM.komm Kft. másik
alapítója, Nagy Ákos mellett. Húsz éve elkötelezetten dolgozik emellett a
magyarországi civilekkel a magyarországi civilekért.
Az elmúlt években több egészségügyi civil kezdeményezést támogatott pro
bono. Sok tapasztalatot szerzett a fund raising kommunikáció, az 1%-os
kommunikáció, valamint a civil sajtókommunikáció területén. Jelenleg is
dolgozik önkéntesként egy pszichiátrai alapítványnál. A Nemzeti Betegfórum és a BEMOSZ
létrehozásán is dolgozott önkéntesként, jelenleg is az NBF választmányának tagja.

Jávori Ildikó
Szakmai vezető
Eleven Team
javoriildiko@eleventeam.hu
Tel: +36 30/7482724
Bemutatkozó
Kezdettől fogva gyógypedagógusként dolgozom. Nagyon elkötelezett vagyok abban, hogy a
gyermekeknek, fiataloknak és a szüleiknek úgy segítsék, hogy az mind a gyermek, mind a család
életében hasznosítható legyen.
Hitvallásom, hogy a gyermekekről csakis képességprofilban érdemes gondolkodni, az erős-ügyes
képességeikkel jobban tisztában kell lennünk, mint a gyenge vagy deficites képességeikkel, hiszen
felnőtt korukban abból fognak megélni a munkaerőpiacon, amiben már most is ügyesek, nem a
hiányaikból.
Mindennapi munkámban a gyógypedagógus tudásommal kombinálom a mozgásterapeuta, a reflex
terapeuta és mentálhigiénés segítő képesítéseimet is. Foglalkozásokat tartani gyermekeknek legalább
annyira szeretek, mint képességprofil vizsgálatokkal tesztelni a képességeiket.
Családcentrikusan gondolkodom nem csak a munkám során, hanem a magánéletemben is.
Férjemmel együtt neveljük Kisfiúnkat, Budapesten élünk.

Kovács Henrietta vagyok, 3 fiúgyermek édesanyja, kiegyensúlyozott feleség, és civil szervezeti
munkatárs; végzettségemet tekintve pedig magyar-angol szakos középiskolai tanár.
7 évvel ezelőtt jelentkeztem egy civil szervezethez, önkéntesként, akik értelmi lemaradással élő,
elsősorban Down-szindrómás gyermekek integrációjával foglalkoznak, és a korai fejlesztésre helyeznek
nagyon komoly hangsúlyt.
A társadalmi kisebbség megsegítése, a többségi társadalom érzékenyítése magával ragadott, említett
szektor aktív szereplőjévé tett.
Utamat az Autistic Art Alapítványnál folytatom, ahol forrásteremtéssel és partnerkapcsolatokkal
foglalkozom. Hálás feladatomnak érzem, hogy minél több embernek elmondhassam, arra a 10
autizmus-barát lakóotthonra, melyek fennmaradását jelen alapítvány segíti, igenis óriási szükség van.
Beszélgetéseim, találkozásaim során hosszú távú támogatói, partneri kapcsolat kialakítására
törekszem.

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.

