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Vizuális (filmes, fotós) kommunikációs  
workshop női érdekérvényesítő 

szervezetek számára

Felhívás: Önkéntesek jelentkezését várjuk!

A 2015 áprilisától decemberéig tartó időszakban a Palantír Film Alapítvány vizuális kom-
munikációs tréninget szervez női érdekérvényesítő szervezetek számára. A tréning célja, 
hogy a szervezetek munkatársai megtanulják fotós, filmes eszközökkel hatékonyan kom-
munikálni tevékenységeiket, szervezetüket, és ez által nagyobb láthatóságot érjenek el, 

érdekérvényesítő képességük hosszútávon erősödjön. A szervezetek munkáját segítő ön-
kénteseket keresünk, akik maguk is részt vesznek a képzésen.

A képzés gyakorlatorientált, személyre/szervezetre szabott vizuális kommunikációs 
tréning, amely lehetőséget nyújt a résztvevőknek, hogy megszerezzék a projektjeik 
tudatos és hatékony kommunikációjához szükséges tudást.  Az önkéntesek, miköz-

ben maguk is elsajátítják a képzés által nyújtott ismereteket, betekintést nyerhetnek a 
civil szervezetek munkájába.

Kiknek szól? 

 • Olyan hallgatóknak, akik kommunikációs, interkulturális képzésen vesznek részt 
valamely egyetem diákjaként
 • érdeklődnek a vizuális kommunikációs eszközök iránt, és
 • szívesen részt vesznek önkéntesként valamely civil szervezet munkájában,
 • vállalják a teljes képzésen való részvételt. (A képzés 2015 áprilisában kezdődik 
és 10 hónapig tart, havi egy-két alkalommal, alkalmanként 8 órában).

Mit kínálunk?

       • Gyakorlatorientált képzést, ahol az önkénteseknek teamben van lehetőségük 
kipróbálni az eddig megszerezett elméleti tudásukat,
 • network építés lehetőségét,
 • női érdekérvényesítő szervezetek mindennapi életébe való betekintést, 
 • útiköltség térítést a nem budapesti résztvevők számára,
 • teljes ellátást a képzés idején.

Képzés helyszíne

DocuArt Filmművészeti Központ, 1092 Budapest Erkel u. 15.

Jelentkezési határidő: 2015. március 30.

Szakmai önéletrajzzal (pontosan megjelölve a felsőoktatási intézményt, korábbi  
tapasztalatokat, önkéntes munkában való részvételt) és motivációs levéllel maximum 700  

karakterben, erre az email címre: palantir@palantirfilm.hu
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A képzésen való részvétel ingyenes. A képzés piaci ára 450.000 Ft.
A képzés a Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott Női sokszínűség képei – filmes workshop a hatékony kommunikációért című (NC-

TA-2015-11069-B) projekt keretében valósul meg. www.norvegcivilalap.hu

www.norvegcivilalap.hu


