
 

FELHÍVÁS 

az Európai Szolidaritási Testülethez kapcsolódó Szervezeti Támogató Programban való szakemberi 
részvételre 

A Tempus Közalapítvány Ifjúsági csoportja a 2019-ben elindított Szervezeti Támogató Program 
tapasztalataira építve olyan szakemberi kört kíván létrehozni, amely hatékonyan fel tudja készíteni az 
Európai Szolidaritási Testület programba újonnan bekapcsolódni kívánó szervezeteket a Minőségi 
Tanúsítvány megszerzésére és önkéntes projektek megvalósítására. 

I. A program bemutatása 

A Szervezeti Támogató Program célja a magyar nemzeti iroda nyílt felhívására jelentkező, az Európai 
Szolidaritási Testület önkéntes lehetőségei iránt érdeklődő és a felelős munkatársak által alkalmasnak 
tartott szervezetek támogatása abban, hogy megszerezzék a Minőségi Tanúsítványt és 
tevékenységükhöz illeszkedő önkéntes projekteket valósítsanak meg. 

A program olyan szervezetekre fókuszál, akik valós szükségletekre reflektáló, önkéntesek 
bevonásával végezhető tevékenységet kívánnak megvalósítani az Európai Szolidaritási Testület 
keretében. 

A támogató folyamat időszaka: 2021. május – 2022. április. 

II. A szakember feladatai 

Jelen felhívás célja olyan szakemberi kör kialakítása, amelynek tagjai részt vesznek a fenti támogató 
folyamatban. A nemzeti iroda (Tempus Közalapítvány – Ifjúsági csoport) nyílt felhívására jelentkező 
és a felelős munkatársak által alkalmasnak tartott szervezetekkel működnek együtt egy megadott 
időszakon belül 20 kontaktóra keretében az alábbi feladatok mentén: 

• Az Ifjúsági csoport által kiválasztott szervezetek felkészítése – az igényeinek és 
lehetőségeinek a program keretrendszeréhez illesztése révén – az Európai Szolidaritási 
Testület Minőségi Tanúsítványának megszerzésére és a programba történő bekapcsolódásra.  

• A szervezet támogatása a projekttervezés és pályázatírás területén az Európai Szolidaritási 
Testület pályázati rendszerében. 

• A támogató folyamathoz kapcsolódó dokumentáció (jelenléti ívek, értékelő lapok, beszámoló 
űrlap) kitöltése, vezetése. 
 

• Együttműködés az Ifjúsági csoport munkatársaival, amelynek része a kiválasztás után egy 
előkészítő, valamint a támogató folyamat végén egy értékelő megbeszélésen való részvétel. 

III. Elvárások 

A felhívásra olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik: 

• ismerik az Európai Szolidaritási Testület program célkitűzéseit, pályázati kereteit; 

• ismerik az Európai Szolidaritási Testület program keretében megvalósítható önkéntes 
projektek kritériumrendszerét, szabályait; 

• legalább hároméves projektmegvalósító tapasztalattal rendelkeznek az Európai Szolidaritási 
Testület vagy annak valamelyik elődprogramja (Európai Önkéntes Szolgálat, Erasmus+ 
önkéntesség) területén; 

• számlaképesek. 

http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/320/tamogatoi_program_onkentesek_fogadasahoz
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/320/tamogatoi_program_onkentesek_fogadasahoz


 

IV. Jelentkezés 

Jelentkezni Europass formátumú, magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal (az elvárásokkal kapcsolatos 
releváns tapasztalatok részletezésével), és kísérő levéllel lehet, amely tartalmazza a támogató 
folyamat megvalósítására vonatkozó elképzeléseket, módszertant és motivációt. 

Europass önéletrajz a http://europass.hu/europass-oneletrajz oldalon készíthető. 

V. A kiválasztás szempontjai: 

• az Európai Szolidaritási Testület/Erasmus+ önkéntesség/EVS területén szerzett megvalósítói 
vagy mentori/képzői/szakértői tapasztalat,  

• egyéb ifjúsági területet érintő nemzetközi együttműködésekben szerzett tapasztalat; 

• támogató szakemberként szerzett tapasztalat/tanulmányok; 

• a nemformális tanulási módszerek ismerete, alkalmazása; 

• a nemzeti irodával közös korábbi együttműködések gördülékenysége, a szakmai munka 
minősége (ha releváns). 

VI. Együttműködés keretei és díjazás 

A kiválasztott jelentkezők bekerülnek abba a szakemberi körbe, akikkel a Tempus Közalapítvány a 
támogató folyamat kapcsán együtt kíván dolgozni.  

A díjazás mértéke minden - az Ifjúsági csoport által kiválasztott - szervezettel való közös munka 
esetében nettó 10 000 Ft/kontaktóra, azaz maximálisan nettó 200 000 Ft, amely tartalmazza a 
támogató szakember utazási költségeit, valamint minden egyéb, a támogató folyamathoz kapcsolódó 
költséget. 

A jelentkezés elfogadása nem jár automatikus megbízással. 

VII.  A jelentkezések benyújtási határideje 

A jelentkezések benyújtási határideje: 2021. április 1. 12:00 

A jelentkezéseket elektronikusan kérjük benyújtani az alábbi e-mail címre: net_esc@tpf.hu 

VIII. A jelentkezések elbírálása, szerződéskötés, ellenőrzés 

A jelentkezéseket az Erasmus+ ifjúsági csoport munkatársai bírálják el az V. pontban megadott 
szempontok szerint. A bevont szervezetek köréről és számáról, valamint a megbízott szakemberek 
személyéről a Tempus Közalapítvány dönt. A felkért szakemberekkel a Tempus Közalapítvány 
megbízási szerződést köt. A folyamat tartalmi megvalósulását az Ifjúsági csoport munkatársai a 
tervezési, a megvalósítási és az értékelési szakaszban is nyomon követik. 

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2021. április 12. Ezt követően az Ifjúsági csoport felelős 
munkatársa írásban értesít minden jelentkezőt.  

További információ: Bakonyi Katalin 
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