
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ÖNKÉNTES ÉS 

GYAKORNOKI 

PROGRAM 



 

 

FELHÍVÁS 

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM 

HALLGATÓI 

RÉSZÉRE A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

 

A program célja, hogy lehetőséget biztosítson a hallgatók számára a 

munkatapasztalat-szerzésre, hogy kipróbálhassák magukat a civil 

szférában, és jó referenciával szolgáljon a későbbi munkakeresés 

során. Mindemellett a hallgatók – akár kötelező - gyakorlati idejüket 

olyan tevékenységgel tölthetik el, amely szakmai fejlődésüket 

szolgálja. 

 
 

A programba jelentkező hallgatók a Kaptárkő Egyesület, a Vakok és 

Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete, a Magyarországi 

Tájházak Szövetsége, az Ugar Egyesület, a Berva-völgyi Egyesület 

és az Egri Borút Egyesület munkájába tudnak bekapcsolódni. 

A program során a hallgatóknak legalább 40 óra 

önkéntes/gyakornoki munkát kell végezniük az őket fogadó 

civil szervezetnél. Az önkéntes/gyakornok a fogadó civil 

szervezet által kijelölt mentorral dolgozik együtt, a 

megvalósítandó önkéntes tevékenységet a mentor és az 

önkéntes közösen állítja össze, amit az önkéntes/ gyakornok 

munkavégzési tervében rögzítenek. Az önkéntes munkáról a 

hallgatónak szakmai beszámolót kell készítenie, 

a Kárpátok Alapítvány felé. 



 

 

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország egy független, 

nonprofit civil szervezet, mely küldetése a Kárpátok régióban 

élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi, 

etnikai, kulturális és környezeti értékeinek megőrzése, és 

fenntartható fejlődésének elősegítése. 

Az alapítvány pályázati úton történő adományozással, 

hátrányos helyzetű vidéki térségek és közösségek támogatását 

előirányzó fejlesztési célú programok, projektek 

lebonyolításával, valamint ösztöndíjak utalványozásával 

foglalkozik. 

Az Alapítvány elsősorban nonprofit szervezetek és helyi 

önkormányzatok számára nyújt technikai, szakmai és pénzbeli 

(pályázati úton történő) támogatást. 

Bátorítja a nonprofit, állami és profitorientált szervezetek 

együttműködését, a határokon átívelő és interetnikus 

közeledéseket közösség alapú vidékfejlesztési, 

humánerőforrás- fejlesztési, kulturális és környezeti 

értékmegőrző, társadalmi kapcsolatokat, fejlesztő 

programjaival és projektjeivel. 

Megalapítása óta az alapítvány – és jogelődje több mint – 16 

millió amerikai dollárt adományozott önkormányzatoknak és 

nonprofit civil szervezetek százainak. 
 



www.kaptarko.hu 

 

 

KAPTÁRKŐ EGYESÜLET 

CÉLOK, TEVÉKENYSÉGEK, LEHETŐSÉGEK: 

 Táji- és természeti értékek védelme 

 Környezetvédelem 

 Ismeretterjesztés 

 Szabadidős programok minden korosztálynak 

 Önkéntesség elterjesztése 
 

KI SZÁMUNKRA A MEGFELELŐ ÖNKÉNTES? 

 kitartó 
 

 precíz 
 

 érdeklődő 
 

MILYEN TERÜLETEKEN NYÚJT FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGET A 

SZERVEZET A HALLGATÓ RÉSZÉRE? 

 településfejlesztés 
 

 település kutatás 

http://www.kaptarko.hu/


www.vgyhme.gportal.hu 

 

 

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK HEVES 

MEGYEI EGYESÜLETE 

CÉLOK, TEVÉKENYSÉGEK, LEHETŐSÉGEK: 

 látássérült emberek bármilyen jellegű problémájának 

elintézésében segítségnyújtás 

 szaktanácsadás

 segédeszközök beszerzések segítsége 

 
KI SZÁMUNKRA A MEGFELELŐ ÖNKÉNTES? 

 
 jó kommunikációs készséggel rendelkezik 

 jó informatikai készséggel rendelkezik 

 
MILYEN TERÜLETEKEN NYÚJT FEJLŐDÉSI 

LEHETŐSÉGET A SZERVEZET A HALLGATÓ RÉSZÉRE? 

 
 a sérült, fogyatékos embereknek hogyan segítsenek a 

mindennapi életbe. 

 szociális érzékenység fejlesztése

http://www.vgyhme.gportal.hu/


www.tajhazszovetseg.hu 

 

 

MAGYARORSZÁGI TÁJHÁZAK 

SZÖVETSÉGE 

CÉLOK, TEVÉKENYSÉGEK, LEHETŐSÉGEK: 

 tájházak megőrzése, 

 szakszerű helyreállítása, 

 működése, fenntartása és fejlesztése, 

 tájházakat működtető szervezetek és személyek szakmai 

elősegítése 

KI SZÁMUNKRA A MEGFELELŐ ÖNKÉNTES? 

 alapos 

 megbízható 

 gyakorlatias 

 online marketingben, weboldal fejlesztésében, közösségi 

oldalak fejlesztésében jártas 

 
MILYEN TERÜLETEKEN NYÚJT FEJLŐDÉSI 

LEHETŐSÉGET A SZERVEZET A HALLGATÓ RÉSZÉRE? 

 
 néprajzi fejlődés

 muzeológia 

 kulturális örökség megismerése 

http://www.tajhazszovetseg.hu/


www.ugaregylet.eu 

 

 

UGAR EGYESÜLET 

CÉLOK, TEVÉKENYSÉGEK, LEHETŐSÉGEK: 

 ifjúsági kedvezményezések és programok megvalósítása 

 környezetvédelem és természetvédelem 

 mezőgazdaság művelése 

 megújuló és alternatív energiák alkalmazásának elősegítése 

 média műhelyfoglalkozás 

 
 

Ki számunkra a megfelelő önkéntes? 

 aktív 

 lelkes 

 tanulni vágyó 

Milyen területeken nyújt fejlődési lehetőséget a 

szervezet a hallgató részére? 

 csapatmunka fejlesztése 

 gazdasági terület megismerése 

 nemzetközi tapasztalatok szerzése 

 ErasmusPlus program megismerése 

http://www.ugaregylet.eu/


www.goo.gl/EF8Gvi 

 

 

BERVA-VÖLGYI EGYESÜLET 

CÉLOK, TEVÉKENYSÉGEK, LEHETŐSÉGEK: 

 Berva-völgyi lakosok életminősének és életszínvonalának 

elősegítése 

 Berva-völgyi természeti, építészeti és humán értékeinek 

megőrzése 

 kulturális, sport, szabadidős, kézműves és környezetvédelmi 

programok 

KI SZÁMUNKRA A MEGFELELŐ ÖNKÉNTES? 

 jó kommunikációs készség 

 közvetlen és nyitott 

MILYEN TERÜLETEKEN NYÚJT FEJLŐDÉSI 

LEHETŐSÉGET A SZERVEZET A HALLGATÓ RÉSZÉRE? 

• különböző emberek megismerése 

• kommunikációs készség fejlesztése 

• "Zöld város" fejlesztés szociológiai hatásainak megismerése a 

gyakorlatban 

http://www.goo.gl/EF8Gvi


www.egriborut.hu 

 

 

EGRI BORÚT EGYESÜLET 

CÉLOK, TEVÉKENYSÉGEK, LEHETŐSÉGEK: 

 Kapcsolati háló kiépítése különböző 
turisztikaszervezetekkel 

 borászok, vendéglátók és szállásadók szerepének 
összehangolása 

 borturisztika, borászati ismertetők 
 programtervezésben, lebonyolításban való részvétel 

 

KI SZÁMUNKRA A MEGFELELŐ ÖNKÉNTES? 

 informatikai készség 

 sokoldalúság 

MILYEN TERÜLETEKEN NYÚJT FEJLŐDÉSI 

LEHETŐSÉGET A SZERVEZET A HALLGATÓ RÉSZÉRE? 

 szervezeti feladatok megismerése 

 kapcsolatépítés 

 borturisztikai ismeretek fejlesztése 

 rendezvények szervezése és lebonyolítása 

 marketing feladatok 

http://www.egriborut.hu/


 

ÖNKÉNTES ÉS GYAKORNOKI 

PROGRAM 

 
Jelentkezz, ha rendelkezel aktív, nappali tagozatos hallgatói 

jogviszonnyal, vállalod a felhívásban szereplő minimális 

követelményeket. 

 
 

Kérjük, töltsd ki 

a jelentkezési lapot, ha szeretnél bekapcsolódni! 

 
 

Jelentkezési határidő: 2018. március 30 

 
 

A jelentkezési lap itt érhető el: 

https://goo.gl/forms/ajAVt9pivUZpvTJH3 

 

 

További információért keresd munkatársunkat: 

Mészáros Orsolya 

orsolya.meszaros@cfoundation.org 

+36/516-750 
 

 

 
www.karpatokalapitvany.hu 

www.facebook.com/karpatokalapitvany 

https://goo.gl/forms/ajAVt9pivUZpvTJH3
mailto:orsolya.meszaros@cfoundation.org
http://www.karpatokalapitvany.hu/
http://www.facebook.com/karpatokalapitvany
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