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Dátum:  2015.09.17. 

Médium:  news4business.hu 

Médium típusa: online 

Cím: Világkörüli coaching roadshow Budapesten 

Oldal: http://www.news4business.hu/palyazatok/article.php?id=155 

 

 
 

Világkörüli coaching roadshow Budapesten 

 

A Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Magyar Tagozata idén első alkalommal hirdette meg a 

hazai cégeknek, vállalatoknak és nonprofit szervezeteknek szóló "Év Coaching Szemléletű 

Szervezete" szakmai díját. A leendő magyar győztest az ICF Global Prism Award nemzetközi 

nagydíjra is jelölni fogják, nevezni 2015. szeptember 30-ig lehet. A hazai díjátadóra a "Coaching 

on Tour" programsorozat világkörüli turnéjának budapesti állomásán, november 4-én kerül 

sor a MOM Kulturális Központban, ahol nemzetközi PCC szintű ICF coachok tartanak élő és 

online előadásokat a 21. század vezetői kihívásairól, a sikeres és fenntartható vezetés szakmai, 

szellemi és lelki feltételeiről, és arról, hogyan érhetünk el kimagasló vezetői teljesítményt a 

coaching kommunikációs eszköztárának segítségével.  

 

"Év Coaching Szemléletű Szervezete" díj - először Magyarországon  

Az "Év Coaching Szemléletű Szervezete" díjra az ICF Magyar Tagozata olyan magyarországi kis-

, közép-, és nagyvállalatok, valamint nonprofit szervezetek jelentkezését várja, amelyek 

hisznek a coaching erejében és ennek jelei megmutatkoznak a szervezet működésében is, 

vagyis vállalati kultúrájuk szerves részévé tették a coaching szemléletű vezetést. Azok a 

szervezetek pályázhatnak sikerrel, melyek HR munkatársaik számára lehetőséget biztosítanak 

a coaching megismerésére, alapjainak elsajátítására, és ennek révén alkalmazzák is a coaching 

egyéni vagy csoportos formáját dolgozóik fejlesztésére akár belső, akár külső coachok 

segítségével. A pályázatra nevezni 2015. szeptember 30-ig lehet.  

 

  

http://www.news4business.hu/palyazatok/article.php?id=155
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Nemzetközi szakmai elismerés magyar vállalatoknak  

Az "Év Coaching Szemléletű Szervezete" díj magyarországi nyertese lehetőséget kap, hogy 

coaching teljesítményével kilépjen a nemzetközi szakmai porondra is. Az ICF Magyar Tagozata 

a hazai nyertest jelölni fogja az "ICF Global Prism Award"-ra, azaz a világ legnagyobb coach 

szervezetének világszintű elismerésére is. A magyarországi eredményhirdetésre és a díj 

átadására egy, az egész világot behálózó coach szakmai programsorozat hazai állomásán, az 

"ICF on Tour" rendezvény magyar estjén kerül sor, 2015. november 4-én, a MOM Kulturális 

Központban.  

 

"ICF on Tour" - világkörüli coaching roadshow Budapesten  

A Nemzetközi Coach Szövetség - megalakulásának 20. évfordulója alkalmából - ez év őszén 31 

országot érintő világméretű rendezvénysorozatot indít, és a roadshow globális útitervében 

Magyarország is szerepel. A világjáró turné keretében európai, afrikai és a közel-keleti 

helyszíneken nemzetközi szaktekintélyek avatják be a hallgatóságot a coaching szakma 

kulisszatitkaiba, osztják meg tudásukat, víziójukat a nemzetközi trendekről, módszerekről, a 

coaching kultúra üzleti és társadalmi szerepéről.  

 

"Az ICF on Tour rendezvénysorozat több mint 7000 coach nemzetközi összefogásának 

eredménye. Igyekszünk felhívni a figyelmet a coaching szakma társadalmi és gazdasági 

küldetésére, vagyis az együttműködés, az odafigyelés és az egymás iránti tisztelet 

szemléletének terjesztésére. Ez a mai, társadalmi, politikai és gazdasági krízisektől sújtott 

világban különösen aktuális" - nyilatkozta Isabelle Maes, az ICF regionális központjának 

vezetője. 

 

21. századi vezetői kihívások a coachok szemével  

Az "ICF on Tour" globális eseménysorozat 2015. november 4-én érkezik Magyarországra, ahol 

nemzetközi PCC coachok élő és online előadásai is szerepelnek a programban. Sue Coyne, 

nemzetközi hírű PCC szintű coach online előadásában a 21. század vezetői kihívásairól, a 

sikeres és fenntartható vezetés szakmai, szellemi és lelki feltételeiről beszél a hallgatóságnak, 

sok-sok gyakorlati példával fűszerezve. A budapesti esemény másik kiemelt előadója Ábri 

Judit, ugyancsak PCC akkreditált coach lesz, aki élő előadásában a coachingot mint a hatékony 

és rugalmas vezetők kommunikációs módszerét közelíti meg, és bemutatja, hogyan érhetünk 

el kimagasló vezetői teljesítményt a coaching kommunikációs eszköztárának segítségével. 

 

"A magyar ICF coachok az elmúlt években egyre több és egyre jelentősebb sikereket érnek el 

nemcsak hazai, hanem nemzetközi szakmai színtéren is. Nagyon örülünk és büszkék vagyunk 

rá, hogy az ICF Global nemzetközi anyaszervezetünk "ICF on Tour" világméretű programjának 

egyik helyszíne Budapest. Mindemellett szeretnénk, hogy legújabb hazai ICF 

kezdeményezésünk, az "Év Coaching Szemléletű Szervezete" díj is hozzájárulna a hazai 

coachok, coaching szemléletű vezetők és HR szakemberek globális elismertségéhez" - mondta 

el Bite Barbara, az ICF Magyar Tagozatának elnöke. 
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Dátum:  2015.09.17. 

Médium:  technokrata.hu 

Médium típusa: online 

Cím: Világkörüli coaching roadshow Budapesten 

Oldal: 
http://www.technokrata.hu/www/2015/09/17/vilagkoruli-coaching-
roadshow-budapesten/ 

 

 
 

Világkörüli coaching roadshow Budapesten 

 

Átadják az „Év Coaching Szemléletű Szervezete” díjat, magyar vállalatok szeptember 30-ig 

pályázhatnak. 

 

A Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Magyar Tagozata idén első alkalommal hirdette meg a 

hazai cégeknek, vállalatoknak és nonprofit szervezeteknek szóló „Év Coaching Szemléletű 

Szervezete” szakmai díját. A leendő magyar győztest az ICF Global Prism Award nemzetközi 

nagydíjra is jelölni fogják, nevezni 2015. szeptember 30-ig lehet. A hazai díjátadóra a 

„Coaching on Tour” programsorozat világkörüli turnéjának budapesti állomásán, november 4-

én kerül sor a MOM Kulturális Központban, ahol nemzetközi PCC szintű ICF coachok tartanak 

élő és online előadásokat a 21. század vezetői kihívásairól, a sikeres és fenntartható vezetés 

szakmai, szellemi és lelki feltételeiről, és arról, hogyan érhetünk el kimagasló vezetői 

teljesítményt a coaching kommunikációs eszköztárának segítségével. 

 

„Év Coaching Szemléletű Szervezete” díj – először Magyarországon 

Az „Év Coaching Szemléletű Szervezete” díjra az ICF Magyar Tagozata olyan magyarországi kis-

, közép-, és nagyvállalatok, valamint nonprofit szervezetek jelentkezését várja, amelyek 

hisznek a coaching erejében és ennek jelei megmutatkoznak a szervezet működésében is, 

vagyis vállalati kultúrájuk szerves részévé tették a coaching szemléletű vezetést. Azok a 

szervezetek pályázhatnak sikerrel, melyek HR munkatársaik számára lehetőséget biztosítanak 

a coaching megismerésére, alapjainak elsajátítására, és ennek révén alkalmazzák is a coaching 

http://www.technokrata.hu/www/2015/09/17/vilagkoruli-coaching-roadshow-budapesten/
http://www.technokrata.hu/www/2015/09/17/vilagkoruli-coaching-roadshow-budapesten/
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egyéni vagy csoportos formáját dolgozóik fejlesztésére akár belső, akár külső coachok 

segítségével. A pályázatra nevezni 2015. szeptember 30-ig lehet. 

 

Nemzetközi szakmai elismerés magyar vállalatoknak 

Az „Év Coaching Szemléletű Szervezete” díj magyarországi nyertese lehetőséget kap, hogy 

coaching teljesítményével kilépjen a nemzetközi szakmai porondra is. Az ICF Magyar Tagozata 

a hazai nyertest jelölni fogja az „ICF Global Prism Award”-ra, azaz a világ legnagyobb coach 

szervezetének világszintű elismerésére is. A magyarországi eredményhirdetésre és a díj 

átadására egy, az egész világot behálózó coach szakmai programsorozat hazai állomásán, az 

„ICF on Tour” rendezvény magyar estjén kerül sor, 2015. november 4-én, a MOM Kulturális 

Központban. 

 

„ICF on Tour” – világkörüli coaching roadshow Budapesten 

A Nemzetközi Coach Szövetség – megalakulásának 20. évfordulója alkalmából – ez év őszén 

31 országot érintő világméretű rendezvénysorozatot indít, és a roadshow globális útitervében 

Magyarország is szerepel. A világjáró turné keretében európai, afrikai és a közel-keleti 

helyszíneken nemzetközi szaktekintélyek avatják be a hallgatóságot a coaching szakma 

kulisszatitkaiba, osztják meg tudásukat, víziójukat a nemzetközi trendekről, módszerekről, a 

coaching kultúra üzleti és társadalmi szerepéről. 

 

„Az ICF on Tour rendezvénysorozat több mint 7000 coach nemzetközi összefogásának 

eredménye. Igyekszünk felhívni a figyelmet a coaching szakma társadalmi és gazdasági 

küldetésére, vagyis az együttműködés, az odafigyelés és az egymás iránti tisztelet 

szemléletének terjesztésére. Ez a mai, társadalmi, politikai és gazdasági krízisektől sújtott 

világban különösen aktuális” – nyilatkozta Isabelle Maes, az ICF regionális központjának 

vezetője. 

 

21. századi vezetői kihívások a coachok szemével 

Az „ICF on Tour” globális eseménysorozat 2015. november 4-én érkezik Magyarországra, ahol 

nemzetközi PCC coachok élő és online előadásai is szerepelnek a programban. Sue Coyne, 

nemzetközi hírű PCC szintű coach online előadásában a 21. század vezetői kihívásairól, a 

sikeres és fenntartható vezetés szakmai, szellemi és lelki feltételeiről beszél a hallgatóságnak, 

sok-sok gyakorlati példával fűszerezve. A budapesti esemény másik kiemelt előadója Ábri 

Judit, ugyancsak PCC akkreditált coach lesz, aki élő előadásában a coachingot mint a hatékony 

és rugalmas vezetők kommunikációs módszerét közelíti meg, és bemutatja, hogyan érhetünk 

el kimagasló vezetői teljesítményt a coaching kommunikációs eszköztárának segítségével. 

„A magyar ICF coachok az elmúlt években egyre több és egyre jelentősebb sikereket érnek el 

nemcsak hazai, hanem nemzetközi szakmai színtéren is. Nagyon örülünk és büszkék vagyunk 

rá, hogy az ICF Global nemzetközi anyaszervezetünk „ICF on Tour” világméretű programjának 

egyik helyszíne Budapest. Mindemellett szeretnénk, hogy legújabb hazai ICF 

kezdeményezésünk, az „Év Coaching Szemléletű Szervezete” díj is hozzájárulna a hazai 

coachok, coaching szemléletű vezetők és HR szakemberek globális elismertségéhez” – mondta 

el Bite Barbara, az ICF Magyar Tagozatának elnöke.  
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Dátum:  2015.09.17. 

Médium:  ohe.hu 

Médium típusa: online 

Cím: Világkörüli coaching roadshow Budapesten 

Oldal: 
http://www.ohe.hu/icf-on-tour-vilagkoruli-coaching-roadshow-
budapesten/ 

 

 
 

ICF on Tour: Világkörüli coaching roadshow Budapesten 

 

Átadják az „Év Coaching Szemléletű Szervezete” díjat, magyar vállalatok szeptember 30-ig 

pályázhatnak 

 

Budapest, 2015. szeptember 16. – A Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Magyar Tagozata idén 

első alkalommal hirdette meg a hazai cégeknek, vállalatoknak és nonprofit szervezeteknek 

szóló „Év Coaching Szemléletű Szervezete” szakmai díját. A leendő magyar győztest az ICF 

Global Prism Award nemzetközi nagydíjra is jelölni fogják, nevezni 2015. szeptember 30-ig 

lehet. A hazai díjátadóra a „Coaching on Tour” programsorozat világkörüli turnéjának 

budapesti állomásán, november 4-én kerül sor a MOM Kulturális Központban, ahol 

nemzetközi PCC szintű ICF coachok tartanak élő és online előadásokat a 21. század vezetői 

kihívásairól, a sikeres és fenntartható vezetés szakmai, szellemi és lelki feltételeiről, és arról, 

hogyan érhetünk el kimagasló vezetői teljesítményt a coaching kommunikációs eszköztárának 

segítségével. 

 

  

http://www.ohe.hu/icf-on-tour-vilagkoruli-coaching-roadshow-budapesten/
http://www.ohe.hu/icf-on-tour-vilagkoruli-coaching-roadshow-budapesten/
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„Év Coaching Szemléletű Szervezete” díj – először Magyarországon 

Az „Év Coaching Szemléletű Szervezete” díjra az ICF Magyar Tagozata olyan magyarországi kis-

, közép-, és nagyvállalatok, valamint nonprofit szervezetek jelentkezését várja, amelyek 

hisznek a coaching erejében és ennek jelei megmutatkoznak a szervezet működésében is, 

vagyis vállalati kultúrájuk szerves részévé tették a coaching szemléletű vezetést. Azok a 

szervezetek pályázhatnak sikerrel, melyek HR munkatársaik számára lehetőséget biztosítanak 

a coaching megismerésére, alapjainak elsajátítására, és ennek révén alkalmazzák is a coaching 

egyéni vagy csoportos formáját dolgozóik fejlesztésére akár belső, akár külső coachok 

segítségével. A pályázatra nevezni 2015. szeptember 30-ig lehet. 

 

Nemzetközi szakmai elismerés magyar vállalatoknak 

Az „Év Coaching Szemléletű Szervezete” díj magyarországi nyertese lehetőséget kap, hogy 

coaching teljesítményével kilépjen a nemzetközi szakmai porondra is. Az ICF Magyar Tagozata 

a hazai nyertest jelölni fogja az „ICF Global Prism Award”-ra, azaz a világ legnagyobb coach 

szervezetének világszintű elismerésére is. A magyarországi eredményhirdetésre és a díj 

átadására egy, az egész világot behálózó coach szakmai programsorozat hazai állomásán, az 

„ICF on Tour” rendezvény magyar estjén kerül sor, 2015. november 4-én, a MOM Kulturális 

Központban. 

 

„ICF on Tour” – világkörüli coaching roadshow Budapesten 

A Nemzetközi Coach Szövetség – megalakulásának 20. évfordulója alkalmából – ez év őszén 

31 országot érintő világméretű rendezvénysorozatot indít, és a roadshow globális útitervében 

Magyarország is szerepel. A világjáró turné keretében európai, afrikai és a közel-keleti 

helyszíneken nemzetközi szaktekintélyek avatják be a hallgatóságot a coaching szakma 

kulisszatitkaiba, osztják meg tudásukat, víziójukat a nemzetközi trendekről, módszerekről, a 

coaching kultúra üzleti és társadalmi szerepéről. 

 

„Az ICF on Tour rendezvénysorozat több mint 7000 coach nemzetközi összefogásának 

eredménye. Igyekszünk felhívni a figyelmet a coaching szakma társadalmi és gazdasági 

küldetésére, vagyis az együttműködés, az odafigyelés és az egymás iránti tisztelet 

szemléletének terjesztésére. Ez a mai, társadalmi, politikai és gazdasági krízisektől sújtott 

világban különösen aktuális” – nyilatkozta Isabelle Maes, az ICF regionális központjának 

vezetője. 

 

21. századi vezetői kihívások a coachok szemével 

Az „ICF on Tour” globális eseménysorozat 2015. november 4-én érkezik Magyarországra, ahol 

nemzetközi PCC coachok élő és online előadásai is szerepelnek a programban. Sue Coyne, 

nemzetközi hírű PCC szintű coach online előadásában a 21. század vezetői kihívásairól, a 

sikeres és fenntartható vezetés szakmai, szellemi és lelki feltételeiről beszél a hallgatóságnak, 

sok-sok gyakorlati példával fűszerezve. A budapesti esemény másik kiemelt előadója Ábri 

Judit, ugyancsak PCC akkreditált coach lesz, aki élő előadásában a coachingot mint a hatékony 

és rugalmas vezetők kommunikációs módszerét közelíti meg, és bemutatja, hogyan érhetünk 

el kimagasló vezetői teljesítményt a coaching kommunikációs eszköztárának segítségével. 
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„A magyar ICF coachok az elmúlt években egyre több és egyre jelentősebb sikereket érnek el 

nemcsak hazai, hanem nemzetközi szakmai színtéren is. Nagyon örülünk és büszkék vagyunk 

rá, hogy az ICF Global nemzetközi anyaszervezetünk „ICF on Tour” világméretű programjának 

egyik helyszíne Budapest. Mindemellett szeretnénk, hogy legújabb hazai ICF 

kezdeményezésünk, az „Év Coaching Szemléletű Szervezete” díj is hozzájárulna a hazai 

coachok, coaching szemléletű vezetők és HR szakemberek globális elismertségéhez” – mondta 

el Bite Barbara, az ICF Magyar Tagozatának elnöke. 
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Dátum:  2015.09.17. 

Médium:  pafi.hu 

Médium típusa: online 

Cím: Év Coaching Szemléletű Szervezete 2015 

Oldal: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b
51fa/f944df730faae44cc1257ec300353524?OpenDocument 

 

 
 

Év Coaching Szemléletű Szervezete 2015  

The Coaching Oriented Organization of the Year 2015 

 

Pályázati felhívás 

Az ICF Magyar Tagozata pályázatot írt ki 2015.05.21-én magyar székhelyű vagy telephelyű kis-

, közép- és nagyvállalatok számára, továbbá non-profit szervezetek részére, mely pályázatban 

keresi az Év Coaching Szemléletű Szervezetét. 

 

Olyan cégek/szervezetek pályázatát várjuk, akik: 

- alkalmazzák a coaching egyéni és/vagy csoportos formáját dolgozóik fejlesztésére 

- akik vállalati kultúrájuk szerves részévé tették és teszik a coaching szemléletű vezetés 

alappilléreit 

- akik hisznek a coaching erejében és ennek jelei megmutatkoznak a szervezet működésében 

- HR munkatársaik számára lehetőséget biztosítanak a coaching megismerésére, alapjainak 

elsajátítására 

- Tudatosan választják ki külsős coachaikat kollégáik számára 

 

1. Részvételi feltételek 

Minden magyarországi székhellyel vagy telephellyel bíró cég/szervezet jelentkezését várjuk, 

aki a fenti pontok egyikének vagy mindegyikének megfelel. Legyen szó 10 fő foglalkoztatásáról 

vagy több ezer alkalmazottról, egyaránt érdemes pályázni a díjra. 

 

  

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/f944df730faae44cc1257ec300353524?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/f944df730faae44cc1257ec300353524?OpenDocument
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2. Díjazás 

A díj nyertese bemutathatja pályázati anyagát 2015. november 04-én az ICF nemzetközi 

eseménysorozatának magyar estjén, a Coaching on Tour keretei között. Továbbá a nyertes 

pályázatot angolra fordítjuk és jelölését támogatjuk az ICF Global 2016-os Prism Award-ra, 

amelyről részleteket itt olvashat: 

http://coachfederation.org/prism/ 

 

3. Hogyan pályázzon? 

Egy pályázó egy anyaggal vehet részt a pályázatban, több cég együttesen nem pályázhat. 

Mit kell beküldeni a pályázat keretében? 

- Rövid bemutatkozás a cégről/szervezetről, amely tartalmazza a pályázó címét, az e-mail 

címét és a telefonszámát, továbbá a cég/szervezet tevékenységi profilját, illetve a 

foglalkoztatottak számát. 

- A cég/szervezet képviselőjét, aki a pályázati anyagot összeállította. 

- Az eddigi tevékenységről egy maximum egyoldalas ismertetőt, amely bemutatja a coaching 

szemlélet megjelenését a vállalaton/szervezeten belül. 

- Maximum kétoldalas motivációs levelet, amelyben részletesen kifejti a pályázó, milyen 

további konkrét tevékenységekre helyezné a hangsúlyt, mellyel tovább népszerűsítené a 

coaching szemléletet szervezetében. 

 

4. A pályázat beküldésének határideje és módja 

Beküldési határidő: 2015. 09. 30. 

Módja: Word vagy PDF formátum, maximum 3 A4-es oldal, 12-es betűméret Calibri betűtípus 

Beküldendő a titkar@coachfederation.hu e-mail címre. 

 

5. Elbírálás 

A pályázatok elbírálását szakmai zsűri végzi, melynek tagjai: 

Kalamár Beáta ACC ICF alelnök, a zsűri elnöke 

Indra Katalin ACC 

Sivó Imre PCC 

Generál Péter PCC 

Fehér Miklós 

 

6. Adatkezelés 

A pályázó adatait titkosan kezeljük. Sem a pályázat anyaga, sem a pályázó adatai harmadik fél 

felé nem kerülnek kiadásra, minden benyújtott dokumentumot kizárólag a zsűri tagjai tekintik 

meg, illetve a pályázat szervezésében részt vevő ICF Magyar Tagozat elnökségi tagjai. 

http://www.coachfederation.hu 
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Dátum:  2015.09.19. 

Médium:  hmeirt.hu 

Médium típusa: online 

Cím: Év Coaching Szemléletű Szervezete 2015 

Oldal: 
http://www.hmeirt.hu/gazdasag/ev-coaching-szemleletu-szervezete-
2015-the-coaching-oriented-organization-of-the-year-2015 

 

 
 

Év Coaching Szemléletű Szervezete 2015 – The Coaching Oriented Organization of the Year 

2015 

 

A kiíró pályázatot írt ki 2015.05.21-én magyar székhelyű vagy telephelyű kis-, közép- és 

nagyvállalatok számára, továbbá nonprofit szervezetek részére, mely pályázatban keresi az Év 

Coaching Szemléletű Szervezetét.  

 

Év Coaching Szemléletű Szervezete 2015 – The Coaching Oriented Organization of the Year 

2015 adatai  

http://www.hmeirt.hu/gazdasag/ev-coaching-szemleletu-szervezete-2015-the-coaching-oriented-organization-of-the-year-2015
http://www.hmeirt.hu/gazdasag/ev-coaching-szemleletu-szervezete-2015-the-coaching-oriented-organization-of-the-year-2015
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Dátum:  2015.09.19. 

Médium:  forrasfigyelo.hu 

Médium típusa: online 

Cím: Év Coaching Szemléletű Szervezete 2015 

Oldal: 
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/ev-coaching-szemleletu-szervezete-
2015-the-coaching-oriented-organization-of-the-year-2015/40790.html 

 

 

Év Coaching Szemléletű Szervezete 2015 - The Coaching Oriented Organization of the Year 

2015 

A kiíró pályázatot írt ki 2015.05.21-én magyar székhelyű vagy telephelyű kis-, közép- és 

nagyvállalatok számára, továbbá nonprofit szervezetek részére, mely pályázatban keresi az Év 

Coaching Szemléletű Szervezetét.  

http://forrasfigyelo.hu/palyazat/ev-coaching-szemleletu-szervezete-2015-the-coaching-oriented-organization-of-the-year-2015/40790.html
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/ev-coaching-szemleletu-szervezete-2015-the-coaching-oriented-organization-of-the-year-2015/40790.html
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Dátum:  2015.09.22. 

Médium:  palyazatmenedzser.hu 

Médium típusa: online 

Cím: Év Coaching Szemléletű Szervezete 2015 

Oldal: 

http://palyazatmenedzser.hu/2015/09/22/az-ev-coaching-szemleletu-
szervezete-2015-palyazat-vallalkozasok-es-non-profit-szervezetek-
elismeresere/ 

 

 
 

Az Év Coaching Szemléletű Szervezete 2015 – Pályázat vállalkozások és non-profit 

szervezetek elismerésére 

 

Pályázatot tettek közzé kis-, közép- és nagyvállalatok és non-profit szervezetek részére az Év 

Coaching Szemléletű Szervezete 2015 cím elnyerésére. Határidő 2015. szeptember 31. 

  

http://palyazatmenedzser.hu/2015/09/22/az-ev-coaching-szemleletu-szervezete-2015-palyazat-vallalkozasok-es-non-profit-szervezetek-elismeresere/
http://palyazatmenedzser.hu/2015/09/22/az-ev-coaching-szemleletu-szervezete-2015-palyazat-vallalkozasok-es-non-profit-szervezetek-elismeresere/
http://palyazatmenedzser.hu/2015/09/22/az-ev-coaching-szemleletu-szervezete-2015-palyazat-vallalkozasok-es-non-profit-szervezetek-elismeresere/
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Dátum:  2015.09.22. 

Médium:  pbkik.hu 

Médium típusa: online 

Cím: Év Coaching Szemléletű Szervezete 2015 

Oldal: 
http://www.pbkik.hu/hu/regionalis-innovacios-centrum/palyazatok/ev-
coaching-szemleletu-szervezete-2015-3193 

 

 
 

Év Coaching Szemléletű Szervezete 2015 

 

Az ICF Magyar Tagozata pályázatot írt ki 2015.05.21-én magyar székhelyű vagy telephelyű kis-

, közép- és nagyvállalatok számára, továbbá non-profit szervezetek részére, mely pályázatban 

keresi az Év Coaching Szemléletű Szervezetét. A PBKIK Humán Klub coach szakemberei várják 

az érdeklődők megkeresését. 

Olyan cégek/szervezetek pályázatát várjuk, akik: 

- alkalmazzák a coaching egyéni és/vagy csoportos formáját dolgozóik fejlesztésére 

- akik vállalati kultúrájuk szerves részévé tették és teszik a coaching szemléletű vezetés 

alappilléreit 

- akik hisznek a coaching erejében és ennek jelei megmutatkoznak a szervezet működésében 

- HR munkatársaik számára lehetőséget biztosítanak a coaching megismerésére, alapjainak 

elsajátítására 

- Tudatosan választják ki külsős coachaikat kollégáik számára 

 

1. Részvételi feltételek 

Minden magyarországi székhellyel vagy telephellyel bíró cég/szervezet jelentkezését várjuk, 

aki a fenti pontok egyikének vagy mindegyikének megfelel. Legyen szó 10 fő foglalkoztatásáról 

vagy több ezer alkalmazottról, egyaránt érdemes pályázni a díjra. 

 

http://www.pbkik.hu/hu/regionalis-innovacios-centrum/palyazatok/ev-coaching-szemleletu-szervezete-2015-3193
http://www.pbkik.hu/hu/regionalis-innovacios-centrum/palyazatok/ev-coaching-szemleletu-szervezete-2015-3193
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2. Díjazás 

A díj nyertese bemutathatja pályázati anyagát 2015. november 04-én az ICF nemzetközi 

eseménysorozatának magyar estjén, a Coaching on Tour keretei között. Továbbá a nyertes 

pályázatot angolra fordítjuk és jelölését támogatjuk az ICF Global 2016-os Prism Award-ra, 

amelyről részleteket itt olvashat: 

http://coachfederation.org/prism/ 

 

3. Hogyan pályázzon? 

Egy pályázó egy anyaggal vehet részt a pályázatban, több cég együttesen nem pályázhat. 

Mit kell beküldeni a pályázat keretében? 

- Rövid bemutatkozás a cégről/szervezetről, amely tartalmazza a pályázó címét, az e-mail 

címét és a telefonszámát, továbbá a cég/szervezet tevékenységi profilját, illetve a 

foglalkoztatottak számát. 

- A cég/szervezet képviselőjét, aki a pályázati anyagot összeállította. 

- Az eddigi tevékenységről egy maximum egyoldalas ismertetőt, amely bemutatja a coaching 

szemlélet megjelenését a vállalaton/szervezeten belül. 

- Maximum kétoldalas motivációs levelet, amelyben részletesen kifejti a pályázó, milyen 

további konkrét tevékenységekre helyezné a hangsúlyt, mellyel tovább népszerűsítené a 

coaching szemléletet szervezetében. 

 

4. A pályázat beküldésének határideje és módja 

Beküldési határidő: 2015. 09. 30. 

Módja: Word vagy PDF formátum, maximum 3 A4-es oldal, 12-es betűméret Arial betűtípus 

Beküldendő a titkar@coachfederation.hu e-mail címre. 

 

5. Elbírálás 

A pályázatok elbírálását szakmai zsűri végzi, melynek tagjai: 

Kalamár Beáta ACC ICF alelnök, a zsűri elnöke 

Indra Katalin ACC 

Sivó Imre PCC 

Generál Péter PCC 

Fehér Miklós 

 

6. Adatkezelés 

A pályázó adatait titkosan kezeljük. Sem a pályázat anyaga, sem a pályázó adatai harmadik fél 

felé nem kerülnek kiadásra, minden benyújtott dokumentumot kizárólag a zsűri tagjai tekintik 

meg, illetve a pályázat szervezésében részt vevő ICF Magyar Tagozat elnökségi tagjai. 

http://www.coachfederation.hu 
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Dátum:  2015.09.22. 

Médium:  Pályázatfigyelő eHetilap 

Médium típusa: hírlevél 

Cím: Év Coaching Szemléletű Szervezete 2015 

Oldal: 39. oldal 

 
Év Coaching Szemléletű Szervezete 2015 – The Coaching Oriented Organization of the Year 
2015 
 
Az ICF Magyar Tagozata pályázatot írt ki 2015.05.21-én magyar székhelyű vagy telephelyű kis-
, közép- és nagyvállalatok számára, továbbá non-profit szervezetek részére, mely pályázatban 
keresi az Év Coaching Szemléletű Szervezetét. 
 
Olyan cégek/szervezetek pályázatát várjuk, akik: 
– alkalmazzák a coaching egyéni és/vagy csoportos formáját dolgozóik fejlesztésére 
– akik vállalati kultúrájuk szerves részévé tették és teszik a coaching szemléletű vezetés 
alappilléreit 
– akik hisznek a coaching erejében és ennek jelei megmutatkoznak a szervezet működésében 
– HR munkatársaik számára lehetőséget biztosítanak a coaching megismerésére, alapjainak 
elsajátítására 
– Tudatosan választják ki külsős coachaikat kollégáik számára 
 
1. Részvételi feltételek 
Minden magyarországi székhellyel vagy telephellyel bíró cég/szervezet jelentkezését várjuk, 
aki a fenti pontok egyikének vagy mindegyikének megfelel. Legyen szó 10 fő foglalkoztatásáról 
vagy több ezer alkalmazottról, egyaránt érdemes pályázni a díjra. 
 
2. Díjazás 
A díj nyertese bemutathatja pályázati anyagát 2015. november 04-én az ICF nemzetközi 
eseménysorozatának magyar estjén, a Coaching on Tour keretei között. Továbbá a nyertes 
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pályázatot angolra fordítjuk és jelölését támogatjuk az ICF Global 2016-os Prism Award-ra, 
amelyről részleteket itt olvashat: http://coachfederation.org/prism/ 
 
3. Hogyan pályázzon? 
Egy pályázó egy anyaggal vehet részt a pályázatban, több cég együttesen nem pályázhat. 
Mit kell beküldeni a pályázat keretében? 
– Rövid bemutatkozás a cégről/szervezetről, amely tartalmazza a pályázó címét, az e-mail 
címét és a telefonszámát, továbbá a cég/szervezet tevékenységi profilját, illetve a 
foglalkoztatottak számát. 
– A cég/szervezet képviselőjét, aki a pályázati anyagot összeállította. 
– Az eddigi tevékenységről egy maximum egyoldalas ismertetőt, amely bemutatja a coaching 
szemlélet megjelenését a vállalaton/szervezeten belül. 
– Maximum kétoldalas motivációs levelet, amelyben részletesen kifejti a pályázó, milyen 
további konkrét tevékenységekre helyezné a hangsúlyt, mellyel tovább népszerűsítené a 
coaching szemléletet szervezetében. 
 
4. A pályázat beküldésének határideje és módja 
Beküldési határidő: 2015. 09. 30. 
Módja: Word vagy PDF formátum, maximum 3 A4-es oldal, 12-es betűméret 
Calibri betűtípus 
Beküldendő a titkar@coachfederation.hu e-mail címre. 
 
5. Elbírálás 
A pályázatok elbírálását szakmai zsűri végzi, melynek tagjai: 
Kalamár Beáta ACC ICF alelnök, a zsűri elnöke 
Indra Katalin ACC 
Sivó Imre PCC 
Generál Péter PCC 
Fehér Miklós 
 
6. Adatkezelés 
A pályázó adatait titkosan kezeljük. Sem a pályázat anyaga, sem a pályázó adatai 
harmadik fél felé nem kerülnek kiadásra, minden benyújtott dokumentumot 
kizárólag a zsűri tagjai tekintik meg, illetve a pályázat szervezésében részt vevő 
ICF Magyar Tagozat elnökségi tagjai. 
http://www.coachfederation.hu 
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Dátum:  2015.09.25. 

Médium:  MTVA/M1 

Médium típusa: online 

Cím: Első alkalommal adják át a Nemzetközi Coach Szövetség díjait 

Oldal: http://www.mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2015-09-25-i-adas/ 

 

 
 

http://www.mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2015-09-25-i-adas/

