Tanácsadás - Folyamatábra

Pályázó: levelet küld a
központi e-mailre

KIH koordinátor: sablon
válasz + igényfelmérés

Pályázó: visszaküldi a
kitöltött igényfelmérést

Mester tanácsadó:
megküldött
dokumentációt átnézve
megfelelő tanácsadó
kiválasztása

Kih koordinátor: rögzíti a
táblázatban a szükséges
információkat

KiH koordinátor: sablon
alapján továbbítja az
adott mester
tanácsadóknak a levelet,
igényfelmérést.

Kiválasztott tanácsadó
felveszi a kapcsolatot a
pályázóval

A tanácsadó rögzíti az erre a célból létrehozott felületre a
tanácsadást (intézmény neve, helye, ideje, kapcsolattartó
neve, elérhetősége, módszertan, tanácsadó neve)

Időpont egyeztetés: Időpontot csak a delegált tanácsadóval fog tudni egyeztetni a pályázó.
Igényfelmérő: A pályázó szervezet minden szükséges adatát összegyűjtő, tanácsadó igényléséhez
elengedhetetlen dokumentum. Jelentkezés rögzítése után a koordinátor küldi meg válasz emailjében.
Jelentkezés: Kizárólag e-mail formájában, közvetlenül a szervezetfejlesztes@kih.gov.hu e-mail címen.
Mester tanácsadó: Adott módszertant oktató tanácsadók összefogója, irányítója, belső oktatója.
Módszertanok: Továbbra is elérhetőek
modszertanok oldalon.

a magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-

Tanácsadó igénylése lépésről-lépésre:
1. A pályázó levelet küld a szervezetfejlesztes@kih.gov.hu e-mail címre. Levelében röviden
összefoglalja, melyik szervezettől van, mi a pályázat kódszáma és mit szeretne.
2. Amennyiben ez adott ’n’ nap 14 óráig érkezik be, akkor még aznap, 14 óra után „n+1” nap
reggel 9 óráig kap választ a koordinátortól. Levelünk mellé megküldjük az igényfelmérőt,
valamint ahhoz szükséges kitöltési útmutatót.
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Az igényfelmérőt ’n+1’ nap reggel 9 óráig kell megküldeni minden adattal feltöltve. Ennek
hiányában nem tudjuk delegálni a tanácsadónak és újból megkérjük a pályázót, hogy küldje
meg a kitöltött igényfelmérőt.
3. Miután a pályázó hiánytalanul kitöltve visszaküldi az igényfelmérőt a koordinátornak, ő
megküldi az adott módszertanok mester tanácsadóinak.
4. A mester tanácsadók átnézik az igényfelmérőt, az igények tekintetében delegálnak
tanácsadót.
5. A delegált tanácsadó elektronikusan felveszi a kapcsolatot a pályázóval, időpontot egyeztet.
Tanácsadás formája: A pályázó választhat, hogy személyes tanácsadást, oktatást, személyes
konzultációt vagy e-segítséget, vagyis elektronikus segítséget vesz igénybe.
Telefon: A tanácsadókkal a delegálás után tudják telefonon felvenni a kapcsolatot. Addig
elektronikusan várjuk jelentkezésüket.

