Civil ABCD Ösztöndíj

Az Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány ösztöndíjat hirdet „Civil ABCD” címen. Amennyiben
érdekel a civil élet és annak aktív részese szeretnél lenni, továbbá szeretnéd tanulmányaidat
gyakorlati ismeretekkel kiegészíteni közösségfejlesztés területén, abban az esetben várjuk
jelentkezésedet.
Célunk, hogy a Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott „Civil ABCD Eger térségében”
elnevezésű projektünk keretén belül 20 fő gyakornok hallgatónak – akik aktívan részt vesznek a
projekt sikeres lebonyolításában - ösztöndíjat folyósítsunk.
A projekt rövid leírása:
A projekt egy nemzetközi hírű innovatív módszer (ABCD – asset-based community development)
segítségével növeli a civil szervezetek erőforrásainak hatékonyságát, térségi civil partnerséget hoz
létre. Az ABCD (eszköz alapú szervezetfejlesztés) segítségével feltárjuk a helyi erőforrásokat,
amire a jövőben kiterjedt közösségfejlesztés épülhet. A jövőben mások által is szabadon
felhasználható módszertant állítunk össze és terjesztünk.
A leendő Ösztöndíjasnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
1. Az ösztöndíjra pályázónak az Eszterházy Károly Főiskola nappali tagozatos
hallgatójának kell lenni.
2. Az ösztöndíj szerződést aláíró vállalja, hogy a projekt ideje alatt aktívan részt vesz:
- a projekt nyitó- és záró rendezvény;
- az eszközalapú szervezetfejlesztést bemutató képzéseken;
- a megrendezésre kerülő 3 workshop-on,
- a projektbe bevont civil szervezeteknek terepi munka során átadja a képzéseken
elsajátított készségeit és tudását az eszközalapú szervezetfejlesztés témakörében;
- illetve mindent megtesz a projekt sikeressége érdekében.
4. Az ösztöndíjas a projekt teljes időtartamára vállalja kötelezettségeit (2014. november 12.
- 2015. szeptember 30.).

5. Az ösztöndíjas köteles az Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány részére minimum 2
oldalas beszámolót küldeni elektronikus formátumban az ösztöndíj program keretében
végzett munkájáról és szerzett tapasztalatairól az ösztöndíjprogram zárásaként.
Az Ösztöndíjasok tervezett létszáma 20 fő (10-10 fő fiú és lány). Nagyobb létszámú jelentkező
esetében motivációs beszélgetés segítségével választjuk ki a résztvevőket.
Az ösztöndíj összege: (mely a 2014. november 12. és 2015. szeptember 30. közötti támogatási
időszakban kerül folyósításra) 20.000 HUF, azaz húszezer forint.
Fontos, hogy a gyakornoki programban történő sikeres részvétel összekapcsolható a kötelező
szakmai gyakorlattal.
Jelentkezni 2014. november 11-ig lehet az info@agriageografia.hu email címen. Az e-mail-ben meg
kell adni a jelentkező nevét, elérhetőségét, valamint csatolnia kell egy 1500-2000 karakteres
motivációs levelet. A motivációs levélnek mindenképp tartalmaznia kell, hogy miért tartja magát
alkalmasnak a hallgató a gyakornoki poszt betöltésére, hogy mi motiválja a jelentkezésben, illetve
hogy eddigi tanulmányai, tapasztalatai hogyan köthetőek a projekthez.
Bővebb információt a +36 20 296 4777 számú telefonszámon is adunk, továbbá személyesen lehet
érdeklődni Dr. Patkós Csaba és Dr. Kajati György tanár uraknál a Földrajz Tanszéken.

Az Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány projektje és annak ösztöndíj programja a Norvég Civil
Támogatási Alap finanszírozásával valósulhat meg.
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