
                  

 
 
 

Képzői felhívás 
 

Tárgy: 

Képzői feladatok ellátása az Európai Szolidaritási Testület keretei között megvalósuló hazai képzésen. 

Kiíró: 

Tempus Közalapítvány 

I. A képzés célja és témája: 

A képzés célja, hogy a résztvevő fiatalok és szervezeti képviselők figyelmét felhívja az Európai 

Szolidaritási Testület keretei között pályázható és megvalósítható két tevékenységtípusra: a 

csoportos önkéntességre és a szolidaritási projektekre. Az eseményen a résztvevők nem 

csupán tájékozódhatnak a pályázati formákról, hanem lehetőségük nyílik a 

projektmenedzsment alapelveit is elsajátítani, mely alapján ötleteiket a projekt megvalósítása 

és pályázhatósága szempontjából is meg tudják vizsgálni. 

 

II. A képzés helyszíne és időpontja: 

Tempus Közalapítvány, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. VI. emelet 

2019. május 15. 

 

A képzőkkel és az igényekkel összehangolva további magyarországi helyszíneken valósulhat 

meg hasonló képzés a 2019. szeptember és november közötti időszakban.  

 

III. A képzés célcsoportja: 

 Az Európai Szolidaritási Testület célcsoportjába tartozó fiatalok (18-30 év), akik már 

rendelkeznek olyan ötlettel, melyet szolidaritási projektként látnak 

megvalósíthatónak. 

 Olyan szervezetek képviselői, melyek már rendelkeznek Minőségi Tanúsítvánnyal 

önkéntes projektek megvalósításához vagy tervezik a Minőségi Tanúsítvány 

megszerzését. 

 

IV. A képzők feladatai: 

• részvétel egy előkészítő megbeszélésen az Erasmus+ ifjúsági csoport felelős munkatársaival a 
program és a módszertan egyeztetése céljából 2019. márciusában; 

• a képzési nap részletes programtervének összeállítása Erasmus+ ifjúsági csoport felelős 
munkatársaival egyeztetett határidőig; 

• a képzői feladatok ellátása a képzés során, mely a lebonyolítás mellett magában foglalja a 
képzési nap előkészítését és értékelését is; 

• a képzési dokumentáció elkészítése (a résztvevői értékelő lapok tartalmának összegzése és 
képzési beszámoló); 
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• szoros szakmai együttműködés a Tempus Közalapítvány felelős munkatársaival az alábbi 
területeken: 

• szakmai előkészítés, megvalósítás és felügyelet a program teljes időtartama alatt 
• szakmai értékelés. 
 

V. A jelentkezés módja, feltétele: 
 

 A jelentkezéskor benyújtandó: referenciákat tartalmazó önéletrajz (a releváns tapasztalatok 
részletezésével). 

 A képzés kialakítására és megvalósítására képző/képzőpár jelentkezése lehetséges. 

 A képzővel / képzőkkel vállalkozási szerződést kötünk, így a jelentkezés feltétele a 

számlaképesség. 

VI. További tudnivalók: 
A képzési napot a Tempus Közalapítvány hirdeti meg, a képzésről szóló jelentkezési lap tartalmát a 

képzőkkel együttműködve alakítja ki. A képzési nap promóciója, a jelentkezések összegzése a Tempus 

Közalapítvány feladata. A jelentkezők által rendelkezésre bocsátott információkat megosztjuk a 

képzőkkel a képzések előtt. 

A Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági csoportjának munkatársa vállalja a támogató részvételt a 

képzés teljes időtartama alatt. Az Erasmus+ ifjúsági csoport munkatársa emellett konzultációs 

lehetőséget biztosítanak a képzés részeként a szakmai program közötti szünetekben. 

VII. Díjazás: 
A 2019. május 15-én megvalósuló képzési naphoz kapcsolódó kiírásban feltüntetett feladatok díjazása: 

100 000 forint +ÁFA 

Amennyiben a képzési nap további helyszíneken is megvalósul: 60 000 forint + ÁFA/képzési nap 

VIII. A jelentkezések elbírálása, szerződéskötés, ellenőrzés: 
A jelentkezések elbírálásakor Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági csoportjának felelős 

munkatársa(i) döntenek az alábbi szempontok alapján: 

1. Az Európai Szolidaritási Testület programjának ismerete. 
2. Ifjúsági területhez kapcsolódó képzői / facilitátori tapasztalat. 
3. Projektmenedzsment képzések megtartása során szerzett tapasztalat.  

 

A jelentkezők értékelésénél előnyt jelent az Európai Szolidaritási Testület területén vagy 

elődprogramjaiban (Fiatalok Lendületben vagy Eramus+ KA2 - ifjúsági kezdeményezések, EVS) szerzett 

projektmegvalósítói és / vagy szakértői tapasztalat. 

A kiválasztott képzőkkel a Tempus Közalapítvány vállalkozási szerződést köt. 

A képzés tartalmi megvalósulását az ifjúsági csoport felelős munkatársa(i) mind a tervezési, mind a 

megvalósítási és értékelési szakaszban nyomon követi(k).  

IX. A jelentkezések benyújtása: 
A jelentkezéseket elektronikusan kérjük benyújtani a következő e-mail címre: katalin.bakonyi@tpf.hu 

A jelentkezések benyújtási határideje: 2019. február 17. hétfő reggel 8:00 
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A jelentkezések elbírálási határideje: 2019. március 1. péntek, mely időpont után a Tempus 

Közalapítvány felelős munkatársa minden jelentkezőt írásban értesít. 

 

További információ: 

Bakonyi Katalin  

Tempus Közalapítvány 

Erasmus+ Ifjúsági Csoport    

E-mail: katalin.bakonyi@tpf.hu 

(+36 1) 237 1300 / 349 
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