MULTIKULTURÁLIS FEJLESZTŐ/SZOLGÁLTATÓ MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE
TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, „Nyitott kapcsolatok!” című projekt
Intervallum: 2010. január 1. – 2011. június 30.
Készítette: Papp Enikő, Pócs Andrea, Makainé Vitális Mónika
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*Tervezett tevékenységek (amelyek a célok elérését biztosítják, minden célhoz legalább egy tevékenység tartozik, minden tevékenység külön sorba kerüljön)
*Felelős (általában egy felelős szükséges tevékenységenként)
*Határidő (tevékenységenként kell megjelölni, lehetnek részhatáridők is)
*Eredményességi mutatók (mikor tekintem az egyes célokat megvalósultnak, konkrét, mérhető mutatókra van szükség, minden célhoz legalább 1 ilyen mutató kell)
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