
Válaszd ki a neked/Önnek megfelelő tagsági viszonyt 

Kapcsolati tag     Szervezeti tagság 

 

 Minden SoL Hu tagsági viszony magában foglal számos 
kedvezményt, előnyt és kapcsolódási lehetőséget 

 

  

  

KAPCSOLATI TAG 
 

  
 

  

Az alábbi kedvezményekben minden SoL  Hu tag részesülhet. 

 

·

  

Reflections, melyben a szervezeti, az emberi és a rendszerszintű átalakulást támogató elméleti, 

módszertani és gyakorlati tapasztalatok-tudások kerülnek megosztásra a hazai és a nemzetközi társ-

irodalmak által (A TéR speciális betéttel.) 

 

·

  

Kiváló kapcsolódási lehetőség élenjáró kutatás-fejlesztési hazai és nemzetközi programokhoz. 

A Globális SoL E-Tagság érvényessé válik annak minden kedvezményével, kiadványával. 

 Kedvezményes részvétel izgalmas és jövőteremtő konferenciákra, programokra és rendezvényekre.   

 Éves hozzájárulási összeg— (25.000 Ft régi tagoknak) 30.000 ft/fő  

 A SoL alaptagság kedvezményezettje, azaz ha tagsági díját már befizette, akkor minden rendezvényünkön 

20% kedvezményben részesülhet és tagságához kap egy ajándék könyvet és jelenlétet az éves SoL Hu 

tagsági napon és a 6 alkalmas SoL OlvasóMűhelyt. 

   

 SoL teljes jogú magánTag    

 

A teljes tagsággal járó lehetőség lényege, hogy a fentiek mellett SoL tagunk részt vehet, meghívást kap 
a SoL által szervezett szakmai feladatokba, munkákba, mint együttműködő munkatárs. Kapcsolódik a 
SoL közösségek tudás műhelyeihez, és velük együtt részt vehet kiemelkedő szakmai szolgáltatásokban 
is.    

 Éves hozzájárulási összeg— (40.000 Ft régi tagoknak) 50.000 ft/fő, és általa 

 

·

  

A SoL tudás-közösségének szakmai műhelyeihez csatlakozhat (jelenleg  SoL Szakmai Magműhely, 

Rendszerpedagógia és Reziliens közösségek Műhelyeihez és a SoL Mester coaching-facilitátor  

képzésben 50% kedvezménnyel és így elsőbbséget élvez egy – egy, a SoLhoz beérkező munka szakmai 

teamjében és egyúttal a SoL keretében saját programokat szervezhet és munkájával a TSZF alapítvány 

társadalmi átalakulást segítő projektjeibe is bekapcsolódik. Ennek feltételeit külön megállapodás 

tartalmazza. 

 

·

  

Részesül a magyar nyelvű SoL kiadványokban, könyvekben és elsőbbséget élvez egy-egy SoL 

rendezvényen. 

 

·

  

A havonkénti személyes és/vagy webes SOL café összejövetelekben 

    

http://www.noetic.org/membership/#circle


 

SZERVEZETI-INTÉZMÉNYI TAGSÁG 
 

 

Ebben a keretben egy-egy szervezet a megállapodásnak megfelelő létszámmal vehet részt. Általában 3-
3-6 főt javasolunk a tagsági leírásban, mivel valljuk, hogy a Változás tánca, az átalakulás folyamata  a 
magcsoport értékrendi, elméleti és módszertani kohéziója által valósítható meg igazán.  Ők lehetnek a 
szervezet belső folyamatainak kristályosodási pontjai.  A tagsági státusszal járó rendezvényeken való 
részvétel és a munkatársi státusban elmélyülő tudást és gyakorlatot kidolgozó kollégákkal közösen  
belső átalakulást támogató személyes és szervezeti fejlesztő programokat lehet kialakítani.  Számunkra 
nem konzultánsok és kliensek vannak egy pult két oldalán, hanem közös tudást gyakorlatba átfordító 
tanulási-fejlesztési terek:ilyen egy szervezet, aki az elméleti rendszerek, új tudások mentén innovatív 
megoldásokat keres a gyorsan átalakuló, a káosz küszöbén álló társadalmi és gazdasági 
közegben. 

Minden Szervezet az általa delegált tagokkal együtt részesül az Tagsági státus előnyeiben és 

emellett még jogosult a SoL Intézet szakmai tudásközösségének saját szervezetére kialakítandó 

programjainak kedvezményes megrendelésére, azaz 2-3 napos belső képzésre. 

Ez a konstrukció különleges előnyökkel jár, hisz már a munkában és gondolkodásban jól 

megismert szakemberek meghívása által a munka minősége biztosított és egyúttal a lehetőséges 

belső, szervezeti kapacitások is bővülnek és gazdagodnak. 

 ·  Évente 2xszer szakmai műhely csak az Ön szervezetének kérdéseit feldolgozandó (benne tanácsadás, 

coaching és közös teremtő facilitálás). 

 ·  Részvétel a  SoL képzéseken 50% kedvezménnyel és a nyári tanuló műhelyen és lehetőség          a SoL 

Intézet szakmai irányításának tervezésében.   

 ·  Lehetőség elmélyült és sorsfordító kérdéseket megbeszélő elvonulásainkra: JövőTeremtő Dialógusok 

  

Szervezeti tagok éves hozzájárulási díja: 1-3 fő delegált tag   350.000 Ft  (régiek 250.000 ft) 

                                                                     1-6 fő delegált tag   650.000 Ft (régiek 450.000 ft) 

Oktatási intézmények hozzájárulási díja: 1-3 fő delegált tag      70.000 Ft  
 

  

        

Tagságról további hireket és tájékozódást szerezhet az alábbi linkeken.  

Csatlakozás online: www.solintezet.hu/csatlakozas 

Képzések és programok  információ: www.solintezet.hu 

Nemzetközi hálózat: www.solconnect.org 

  

 

                                                    

http://www.solintezet.hu/csatlakozas
http://www.solintezet.hu/
http://www.solconnect.org/

