
 

 

Coach felhívás 

< Strategic Partnership on Inclusion > 
 

A Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági csoport coach-ot keres nemzetközi projekt hazai 
tevékenységének támogatására. 

I. A projekt bemutatása 

A projekt fő fókusza a hátrányos helyzetű fiatalok és a velük foglalkozó szervezetek bevonása az 
Erasmus+ programba.  

A nemzetközi projekt magyar vonatkozású része a fogyatékossággal és egészségügyi problémákkal élő 
fiatalokkal foglalkozó szervezetekre fókuszálva, egy coaching folyamat keretében valósul meg.  

II. A coaching folyamat  

Időpontja: 2017. második negyedéves kezdéssel 

Időtartama: 25 kontaktóra/szervezet 

III. A coach feladatai 

A leendő coach támogatást nyújt az új szervezeteknek a projekttervezés és pályázatírás folyamatok 
során, bátorítja és képessé teszi őket arra, hogy projekteket valósítsanak meg az Erasmus+ ifjúsági 
fejezetében. 

• A coaching folyamat a résztvevő szervezet(ek) igényeire való igazítása és megvalósítása; 
• A projekthez tartozó dokumentáció elkészítése; 
• A Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági csoport által biztosított dokumentáció (jelenléti 

ívek, értékelő lapok, beszámoló űrlap) kitöltése, vezetése; 
• Együttműködés az Erasmus+ ifjúsági csoport munkatársaival, melynek része a kiválasztás 

után egy előkészítő, valamint a coaching folyamat végén egy értékelő 
találkozón/megbeszélésen való részvétel Budapesten. 

IV. Elvárások 

A projektet támogató coach olyan szakember, aki 

• tapasztalattal rendelkezik az Erasmus+ ifjúsági területet érintő nemzetközi együttműködés 
keretében folytatott projekt megvalósításában; 

• tapasztalt fogyatékkal és/vagy egészségügyi problémákkal élő fiatalokkal való munkában; 
• jártas a nemformális oktatás és nevelés területén; 
• a projekt sikere iránt elkötelezett. 

A kiválasztás során előnyt élvez, ha a coach számlaképes (egyéni vállalkozó, vagy céget képvisel). 

V. Jelentkezés módja 

Pályázni Europass formátumú, magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal (az elvárásokkal kapcsolatos 
releváns tapasztalatok részletezésével), és motivációs levéllel lehet, amely tartalmazza a folyamat 



 

 

megvalósítására vonatkozó elképzeléseket, és a folyamatban támogatni kívánt szervezetek számát. 
Europass önéletrajz a http://europass.hu/europass-oneletrajz oldalon készíthető. 

VI. További tudnivalók 

A coach a tevékenységet a Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági csoporttal szoros szakmai 
együttműködésben valósítja meg.  

A coach bevonja a Programirodát az alábbi területeken:  

• időközi beszámolók a folyamat előrehaladásáról; 
• szakmai értékelés. 

VII. Díjazás 

Bruttó 300 000 Ft/szervezet, amely tartalmazza a coach utazási költségeit, valamint minden egyéb, a 
coaching folyamathoz kapcsolódó költséget. 

VIII. A pályázatok benyújtási határideje 

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. február 1. 12:00 

A pályázatokat elektronikusan kérjük benyújtani az alábbi e-mail címre: tca_ifjusag@tpf.hu 

IX. A pályázat elbírálása, szerződéskötés, ellenőrzés 

A pályázatokról és a leendő coach által támogatandó szervezetek számáról az Erasmus+ ifjúsági csoport 
munkatársai döntenek. A kiválasztott pályázókkal a Tempus Közalapítvány szerződést köt. A folyamat 
tartalmi megvalósulását az Erasmus+ ifjúsági csoport munkatársai mind a tervezési, mind a 
megvalósítási, valamint az értékelési szakaszban nyomon követik. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. február 15., ezt követően az Erasmus+ ifjúsági csoport 
felelős munkatársa írásban értesít minden pályázót.  

 

További információ:  

Pável Luca Sára 
Junior pályázati referens 
 
ERASMUS+ IFJÚSÁG  
Tempus Közalapítvány 
luca.pavel@tpf.hu 
+ (36) 1 237 1300 / 322-es mellék 
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