
 

 

Felhívás 

Szervezeti coaching program 
 

A Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági csoport coaching programot hirdet fogyatékossággal és 
egészségügyi problémákkal élő fiatalokkal foglalkozó szervezetek számára. 

I. A program bemutatása 

A szervezeti coaching program célja a fogyatékossággal és egészségügyi problémákkal élő fiatalok és a 
velük foglalkozó szervezetek bevonása az Erasmus+ ifjúsági programba. Az Erasmus+ ifjúsági 
fejezetben olyan projektek megvalósítására lehet pályázni, amelyek célja a nemformális tanuláson 
keresztül a fiatalok kompetencia- és készségfejlesztése; a fiatalok demokratikus részvétele; az ifjúsági 
munka minőségfejlesztése, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok elérése. 

A program a fogyatékossággal és egészségügyi problémákkal élő fiatalokkal foglalkozó szervezetekre 
fókuszálva, egy coaching folyamat keretében valósul meg.  

II. A coaching folyamat  

A programban részt vevő szervezetek számára a Tempus Közalapítvány 25 órányi szervezeti coaching-
ot biztosít. 

Időpontja: 2017. második negyedéves kezdéssel 

Időtartama: 25 kontaktóra/szervezet 

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. 

III. A jelentkezés feltételei 

Olyan szervezetek jelentkezését várjuk, akik 

• tapasztaltak fogyatékkal és/vagy egészségügyi problémákkal élő fiatalokkal való 
munkában, de nem rendelkeznek tapasztalattal/csak minimális tapasztalattal 
rendelkeznek az Erasmus+ ifjúsági területet érintő nemzetközi együttműködés keretében 
folytatott projekt megvalósításában; vagy 

• még nem tapasztaltak fogyatékkal és/vagy egészségügyi problémákkal élő fiatalokkal való 
munkában, de tervezik, és tapasztalattal bírnak az Erasmus+ ifjúsági területet érintő 
nemzetközi együttműködés keretében folytatott projekt megvalósításában. 

IV. Jelentkezés módja 

A programra az alábbi kérdőív kitöltésével lehet jelentkezni: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgMAjO5TrKLjILUTVRDEV4rclknePZrJtdYV3uGZHmng4L
cg/viewform  

A jelentkezés határideje: 2017. március 1. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgMAjO5TrKLjILUTVRDEV4rclknePZrJtdYV3uGZHmng4Lcg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgMAjO5TrKLjILUTVRDEV4rclknePZrJtdYV3uGZHmng4Lcg/viewform


 

 

V. A szervezetek kiválasztása 

A támogatandó szervezetekről az Erasmus+ ifjúsági csoport munkatársai döntenek. A kiválasztott 
jelentkezőkkel a Tempus Közalapítvány megállapodást köt.  

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2017. március 13., ezt követően az Erasmus+ ifjúsági csoport 
felelős munkatársa írásban értesít minden jelentkezőt.  

 

További információ:  
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Junior pályázati referens 
 
ERASMUS+ IFJÚSÁG  
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luca.pavel@tpf.hu 
+ (36) 1 237 1300 / 322-es mellék 
 


