
DFT-HUNGÁRIA

Szervezetünk több mint 25 éve humánfejlesztéssel foglalkozik; ez a szakmánk, hivatásunk, víziónk,
elköteleződésünk. Jót és Jobban. Fejlődünk és fejlesztünk, mert a sort magunkon kell kezdenünk. Ez
a felelősség lehetőség számunkra, hogy JÓT cselekedjünk Ügyfeleinkkel és JOBBAN végezzük a
munkánkat minden nap. Az Ügyfelünk a közös ügyünk másik fele, és együtt alkotjuk a megoldást.
Elkötelezettek vagyunk az emberek, munkatársak fejlesztése  mellett; valljuk: egy cég annyit fejlődik,
amennyit az ott dolgozók. Ezt képviseltük több száz ügyfélnél, több száz szervezetfejlesztési
projektben, melyek nagy része uniós pályázati forrásból valósult meg.
 
Együttműködő partnereink, ügyfeleink minden szegmensből – kkv, nagyvállalat, állami intézmények,
civil szervezetek, egyházi szervezetek, közoktatási intézmények– megtapasztalták már, hogy a
munkatársakba fektetett idő, energia, tudás gyorsan megtérül. Fejlessze szervezetét, hogy motivált,
elkötelezett munkatársai hatékonyan dolgozzanak, ezzel támogatva a cég, szervezet sikerességét, a
célok megvalósítását!

Miért a DFT?

 

Korszerű
 

Alakítja a legjobb gyakorlatot, nem
követi. Lehetőséget hoz. Lépéselőnyben
van. A legjobbat akarja Ügyfeleinek: a

holnapot ma. Jót tesz és mindig jobban.

kipróbált
 

Kipróbált gyakorlattal rendelkezik, Ügyfele nem
próbanyúl. Kiegyensúlyozott, projektek százaiban

bizonyított már fejlesztési és kommunikációs
szolgáltatásaival. Fejlesztőként azt tanítja

Ügyfeleinek, ahogyan dolgozik; úgy dolgozik,
hogy azzal kiérdemelten minta legyen.

korrekt
 

Adnak szavára, megbízható.
Megállapodásokat köt az Ügyfelekkel és a

megállapodásokat legalább betartja, de inkább
meghaladja. Felelős partner.



SZOLGÁLTATÁSAINK

TRÉNING

Magas résztvevői aktivitásra épülő, élményszerű és
készségfejlesztő programok, online és személyesen egyaránt.
Munkatársi és vezetőfejlesztő programok.

TANÁCSADÁS
Egyedi, testre szabott diagnózis és tanácsok, jól mérhető
eredményekkel és outputokkal. A tanácsadás tematikus, a
tanácsadó szakértőként van jelen.

ESEMÉNYSZERVEZÉS
Pár fős foglalkozásoktól a több száz fős konferenciákig,
beltéri és kültéri rendezvények, amelyek magas
minőségszinten és kipróbált gyakorlattal valósulnak meg.

PÁLYÁZATÍRÁS

Uniós pályázatok megírása, indikátorok pontos és illeszkedő
tervezése, megvalósíthatósági tanulmányok készítése.

COACHING

Egyéni és csoportos folyamatok, ahol az erőforrások és saját
megoldások alakítják a fejlődés irányait. Felsővezetők,

vezetők és munkatársak támogatása.

SZERVEZETFEJLESZTÉS

Komplex fejlesztési folyamat, amely több fejlesztési formát
tartalmaz, testreszabott és a szervezet egészét vagy részét érinti.

PROJEKTMENEDZSMENT

Projektek teljeskörű tervezése és megvalósítása, az ötlettől a
létrejövő értékek teljesüléséig. Pályázati és saját

finanszírozású projektek.

www.dft.hu



a szolgáltatás minősége nem megfelelő,
a projektbe bevont célcsoport elégedetlen, ami miatt legközelebb már nem tud hatékonyan
toborozni
a sikeres program ellenére, az eseményekről rossz minőségű, nem megfelelő fotók készülnek 
a jelenléti ívek nem felelnek meg a hatósági elvárásoknak 
a megszabott arculati elemek nem megfelelőek
nem azok vesznek részt az eseményen, akik arra jogosultak a felhívás szerint 
a beszámolók nem felelnek meg a pályázatban leírt szakmai tartalomnak
a szolgáltatóval kötött szerződés nem felel meg az elszámolhatóság feltételeinek
az egyéb alátámasztó dokumentumok nem teljesítik a hatóság által előírtakat
elfelejt lejelenteni bármilyen eseményt, aminél a hatóság ezt elvárja
olyan szolgáltatótól rendeli meg a képzést, amelynek nincs felnőttképzési engedélye
olyan cégtől rendeli meg a szolgáltatást, amely nem rendelkezik megfelelő TEAOR
engedélyszámmal 
a dokumentumokon nem alkalmazza a kötelező kommunikációs elemeket
a pályázat megvalósítása közben módosítási igény merül fel, de a hatóság nem hagyja jóvá a
módosítási kérelmet
a szolgáltató nem megfelelően állítja ki a számlát 
a pályázati vagy a felnőttképzési hatóság konkrét végzettséget vár el a megvalósítótól, és ez nem
teljesül
műszaki-szakmai elvárásban eltérés van (ennek variációi végtelen számúak)
összességében nem teljesíti a szolgáltatásokkal elérni kívánt indikátorokat
az együttműködő partnerek kötelező bevonása elmarad 
a helyszíni ellenőrzésen nem állnak rendelkezésre a megfelelően előkészített alátámasztó
dokumentumok

SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL

Az európai uniós pályázatok világában a korábbi pályázati projektekben szerzett tapasztalatok sem
adhatnak teljes nyugalmat. Minden pályázati alap más, és az elvárások, szabályok, indikátorok,
elszámolhatóság, megvalósítás és műszaki-szakmai szempontok is minden esetben eltérnek. 

A nem megfelelően teljesített szolgáltatás a kifizetés elszámolhatóságát kockáztatja, így a szolgáltató
kiválasztásánál az alábbi szempontok figyelembe vételét javasoljuk:

Ön egyetlen uniós finanszírozású pályázati projektben sem tudja elszámolni a megrendelt
szolgáltatást, ha:

FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK SZOLGÁLTATÁSAINK 100%-OS
ELSZÁMOLHATÓSÁGÁÉRT!

 

PÁLYÁZATI FORRÁSOK

www.dft.hu



JÖVŐKÉPÜNK
Ötletünk és jövőképünk előremutató fejlesztési szolgáltatások és
projektek működtetése, melyekben hiszünk és megvan hozzá a
szakmai hozzáértésünk; ésszel tesszük, de a szívügyünk is.
Eredeti ötletekre épülő értékteremtő folyamatokat valósítunk
meg, proaktív munkavégzési rendszerben. Nem nagy halak
hanem gyors halak vagyunk. Gondolattal, szóval, cselekedettel a
jelenben is a hosszú távú jövőt szolgáljuk.

MISSZIÓNK
Mindig és mindenkor a Jobb Szállító szerepének felvételére
törekszünk, aki szándéka szerint jobban tudja, hogy mire van
szüksége a kedves Ügyfélnek, mint az Ügyfél saját maga.
Hiszünk abban, hogy Ügyfeleink céljainak megvalósításán
keresztül társadalmi közösségünk érdekeit is mindig
előremutatóan kell szolgálnunk. Jót akarunk cselekedni, és jobban
végezni a munkánkat minden nap.

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22.
Telefon: (06 20) 338 3808
E-mail: kapcsolat@dft.hu

Web: ww.dft.hu


