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A Coaching Mindenkié Egyesület 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Egyéni Online Coaching alkalmakra 
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A Coaching Mindenkié Egyesület pályázatot hirdet 4 alkalmas egyéni online coaching 
folyamatra, nonprofit vagy közhasznú szervezetek vezetői, munkatársai, önkéntesei 
számára. A programban 120 óra szakmai keretet biztosítunk. 

Pályázható témakörök: 

1. téma: Vezető támogatása: 

● Milyen vezető vagyok? 

● Vezetőként hogyan támogathatom a közösségünket? 

2. téma: Munka magánélet egyensúly: 

● Mennyi az elég? 

● Hogyan tudok felelősen vállalni? 

3. téma: Egyén szerepe a szervezetben: 

● Miért vagyok felelős? 

● Mit tehetek azért, hogy a szervezet eredményes legyen? 

A programban való részvétel feltételei: 

● a pályázó szervezet biztosít egy fő kapcsolattartót, aki a pályázati fázisban, illetve a 

program időtartama alatt a szervezési feladatokban elérhető és rendelkezésre áll 

● a pályázó szervezet vállalja, hogy a közösen meghatározott fejlesztéshez szükséges 

időtartamra az érintett munkatársait felszabadítja a közös munkában való részvétel 

alól.  

A regisztrációhoz kötött pályázati dokumentáció az alábbi linken elérhető:  
https://acoachingmindenkie.hu/#palyazat  
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Regisztrációs díj: 

Egységesen, minden szervezet számára, egyszeri 5.000 forint. 

Az utalásnál a közleményként kérjük a szervezet adószámát feltüntetni! 

Számlaszámunk: 16200106-11663515-00000000 

Magnet Bank - A Coaching Mindenkié Egyesület 

Pályázat benyújtásának feltételei:  

● Regisztrációs díj befizetését igazoló dokumentum elküldése 

● A hiánytalanul kitöltött pályázati dokumentáció elküldése 

● Beküldési határidő 2023.01.31. 
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Pályázati határidők  

 

2023.01.31. Pályázat beadási határideje 

2023.03.01-2023.03.20. Online interjú a jelentkező szervezetekkel 

2023.03.25. Pályázatok elbírálása 

2023.03.31. Pályázók kiértesítése 

2023.04.03-tól folyamatosan Coaching folyamatok kezdete 

2023.12.31. A programok legkésőbbi zárása 

Elbírálás szempontjai 

● Valódi civil, közösségi, társadalmi tevékenység folytatása (pártok, politikai és 

kormányzattól függő szervezetek nem pályázhatnak) 

● Legalább 1-2 éve szervezett módon való működés, rendelkezzen legalább 1 lezárt üzleti 

évvel 

● Időben beérkezett és hiánytalanul kitöltött pályázati dokumentáció 

● Időben beérkezett regisztrációs díj  

● A támogatást csak a fent meghatározott óraszám erejéig tudjuk biztosítani, így a 

beérkezési sorrendet is figyelembe vesszük 

 
 


