A NAPKAPU Csoport a különféle jelentős iparági és üzleti tapasztalat birtokában lévő partnercégeinek
köszönhetően, szinergikus módon képes a hagyományos és alternatív eszközökkel dolgozó tréning- és
csapatépítő- programok, indoor és outdoor tréningek, különleges programok kiemelkedő színvonalú
szolgáltatására.
Olyan humánfejlesztő csoport, amely a leghatásosabb eszközökkel támogatja a személyes fejlődést, és az
önismeretet keresőket, munkahelyük vállalati kontextusától függetlenül.
Partnereink örömmel találhatják meg a számukra legideálisabb fejlesztési formát, a különleges és újszerű
módszertani megközelítésekre építő csoportfoglalkozásoktól, az egyéni személy-központú fejlesztésekig.

NAPKAPU is one of the world's best Firewalking communities that also provides organizational
development services. NAPKAPU provides high-quality training and alterative development methods
for both individuals and corporations that enable insight and discovery for a more profound living.
Napkapu delivers over 30 firewalks a year making it one of the world's leading expert in both developmental and
corporate firewalking. NAPKAPU is a trend-setter and prominent member of the international firewalking
movement, a member of the United Fires collective. It is a group of human developers and specialists who
support self-discovery and development with the most effective tools, tested and proven throughout the globe by
thousands of individuals with the greatest diversity in cultural and industrial background, seeking selffulfillment and growth.
With an established track record over the last 4 years, our partners find great satisfaction and personal delight
in choosing between innovative and out-of-the-box development approaches ranging from individual coaching
tools to large-scale corporate team building events and development seminars. We inspire, train, and enhance
individuals and organizations to a higher level.

Mi olyan komplex fejlesztő programmal segítünk csoportjainknak szembenézni saját vélt és valós
korlátaikkal, amely bizonyítható módon fejleszti a személyes hatékonyságot, és ezáltal az egyéni
teljesítményt. Az általunk használt alternatívnak tekintett humánfejlesztő módszerek, paradigma-váltó
gyakorlatok, a megfelelő instruálás és vezetés mellett, 100%-ban biztonsággal
végrehajthatók! Mi megtanítjuk résztvevőinket arra, hogyan kezeljék félelmeiket, és korlátozó
hiedelmeiket, hogyan tágítsák határaikat, és fokozzák cselekvőképességük, gondolkodási mintáik
megváltoztatásával.
Olyan komplex fejlesztő programokat ajánlunk, amelyek szinergikus módon képesek a hagyományos
és az alternatív önfejlesztő tréning eszközöket a legmagasabb szinten összefogni.
Programjaink, a humánfejlesztés szokványos eszköztárán túl, alternatív fejlesztő módszereket kínálnak,
amelyek a személyes fejlődés új távlatait nyitják meg. Elsősorban erős érzelmi hatást keltő, saját-élmény
alapú módszerekkel dolgozunk, amelyek valódi paradigma- vagy szemléletváltó folyamatok támogatását
célozzák.
Egyedi fejlesztői folyamataink a vállalat számára releváns témákból, kérdésekből építkeznek, így a
változások, eredmények valóban tartósak, mindenki számára észlelhetőek, követhetőek.
A NAPKAPU Csoport vállalja a szervezetek specifikus, ügyfél igényekre fókuszált, egyedi csapatépítő
programok kidolgozását, amelyek a szervezet egy-egy szervezeti egységének a problémáira nyújt
megoldást. Ilyenek lehetnek például egy értékesítési csapat, vagy call-center munkatársainak szóló
egyéni képzési programok, vagy képzési terv a vezető utánpótlás fejlesztésére. A programok
összeállításánál minden esetben a megrendelő igényeihez igazítjuk a különböző modulokból felépülő
csapatépítő programunk.

TEKINTSE MEG REFERENCIÁINKAT
(Kattintson a képre!)

A TŰZÖNJÁRÁSRÓL RÉSZLETESEN
(Kattintson a képre!)

A jótékonysági tűzönjárás olyan publikus jótékonysági vagy vállalati CSR program, amely a nyugati
országokban több mint 20 éves múltra tekint vissza. Csak az Egyesült Királyság területén évente több mint 100
ilyen adománygyűjtő rendezvényt tartanak, ezek többségét az angol „Guy Fawkes Day” nemzeti ünnep keretén
belül.
A jótékonysági tűzönjárás célja minden esetben egy karitatív szervezet támogatása. A szervezet dolgozói önkéntes
alapon vesznek részt a programon, ami jellegénél fogva egyszerre csapatépítő-kalandprogram, valamint kivételes
PR lehetőség, miután a sajtó mindig fogékony a jótékonysági megmozdulásokra. A vállalati önkéntesekből, vagy
egy részterület önkéntes dolgozóiból álló célcsoport, egy valódi parázsszőnyegen sétál végig, hogy ezzel a
szimbolikus cselekedettel bizonyítsa, hisz az adott jótékonysági szervezet célkitűzéseiben, szó szerint „kész tűzbe
menni érte”. A szervezet méretétől függően általában 30-50 vagy 100 fővel kerülnek megrendezésre, de nem
ritkák a több száz fős adománygyűjtő tűzönjárások is. A CSR program megvalósítását szolgáló közvetlen
költségeket leszámítva, a teljes árbevétel a jótékonysági szervezet támogatását célozza.
Jótékonysági Tűzönjárásainkat magyarországi és nemzetközi jótékonysági szervezetek számára, valamint vállalati
CSR (Corporate Social Responsibility) programok keretén belül szervezzük. Minden egyes ilyen rendezvény
egyénre szabott, és a jótékonysági megmozdulást támogató vállalat szervezeti kultúrájához, és a támogatott
szervezet igényeihez igazított.
A Jótékonysági Tűzönjárások lebonyolításában a nemzetközi hátterű NAPKAPU Csoport Tűzönjáró Instruktor
Tréner (FIT) specialistái működnek közre, ami 100% szakmai garanciával biztosítja a résztvevők sértetlenségét,
sikeres parázsonjárásukat!

ABOUT FIREWALKING
(Please click on photo.)

Charity firewalking is a public or more often a corporate CSR event that now has a running history of over 20
years in the West. In the United Kingdom alone, there are more than a 100 charity firewalks in a year, mostly
around the National Holiday called Guy Fawkes Day.
The aim of charity firewalking is to support the cause of some charity or social organization
through fundraising. Participants of any particular organization participate in the program on a voluntary basis,
which by its nature is also an adventurous team-building event. It is also an outstanding PR opportunity for any
corporation to promote social awareness and corporate responsibility, and is always welcomed and exposed by the
local media. The voluntary participants of the organization, or any specific division or target team, walk
completely unhurt through a hot bed of glowing coals, demonstrating their commitment to the noble
cause of the charity organization in mind, through this symbolic act of “walking the fire for you”.
Depending on the size of the organization, charity firewalking events start from 30-50 participants, ideally with a
symbolic 100 firewalkers, although there have been fund-raising “charity firewalking” events with more than 500
hundred firewalkers too. After covering the simple operative cost of the event, the generated income of the charity
firewalking CSR program goes directly to the supported charity organization.
We provide charity firewalks for fundraising purposes to local and international charity organisations and welfare
services, as well as organizations wishing to help raise funds for noble causes through CSR (corporate social
responsibility) programs. Each one of these events are unique and tailor made, so we meet the expectations and
adjust to the corporate culture of both the funded and fundraising organisation. Please send your enquiry to
info@napkapu.com
Charity Firewalks are delivered by the internationally certified Firewalking Instructor Trainer
professionals of the NAPKAPU OD group, who guarantee the 100% safety and success of all participating
firewalkers.






amikor már minden szokványos tréningformát kipróbált, vagy ráunt a hagyományos
fejlesztő módszerekre,
amikor új utakat keres, hogy önmagát vagy beosztottjait fejlessze,
amikor nem csak szakmájában szeretne eredményesebb lenni, hanem magánéletében,
személyes céljaiban is szeretne tudatosan fejlődni,
amikor olyan szakemberektől szeretne tanulni, akik gyakorlott humánfejlesztő
tanácsadóként az üzleti életben már bizonyítottak, és jelentős tapasztalattal
rendelkeznek a hagyományos és az alternatív fejlesztési eszközök terén is.

