
 

Pályázati felhívás gyakornoki programba 

 

Az Aspektus Csoport képzési és gyakornoki programot hirdet 18 és 25 év közötti, 

közösségért tenni vágyó fiatalok részére Debrecenben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden. 

A programba felvételt nyert jelentkezők ingyenes képzési folyamatban vehetnek részt, értékes 

tapasztalati tudásra tehetnek szert, erősíthetik kapcsolati hálójukat. A képzési időszak végén a 

résztvevők 6 hónapos fizetett gyakornoki pozíciót pályázhatnak meg saját projekt 

megvalósítására.  

 

● Támogatható gyakornokok száma a képzési programba: városonként 6-6 fő, 

összesen 24 fő 

● A képzési programot elvégzők közül ösztöndíjat kap: régiónként 4-4 fő, összesen 16 

fő 

A program célja 

A képzési és gyakornoki program célja társadalmi előítéletek és a romákat, illetve 

szegénységben élőket sújtó rendszerszintű diszkrimináció enyhítése. A folyamat során az 

agilis, elkötelezett, közösségért tenni akaró fiatalok képessé válnak saját programok 

megvalósítására az oktatás, az érdekvédelem, a szociális ügyek, az adományszervezés, a 

közösségi élet erősítése, és  egyéb, a közösség számára fontos ügyek terén.  

 

A program elsődleges célközönségét felsőoktatási hallgatók jelentik, akik szaktól, képzési 

területtől függetlenül hasznos gyakorlati tapasztalatra és meghatározó szemléletre tehetnek szert 

a gyakornokság során (a hallgatói státusz hiánya nem jelent kizáró okot). 

A jelentkezők köre 

● 18-25 éves 

● észak-alföldi, észak-magyarországi, dél-dunántúli vagy dél-alföldi régióban élő fiatal 

● a programban való részvételhez elegendő szabad idővel rendelkezik 

● a társadalmi ügyek, kiemelten a szegénység, romák helyzete, diszkrimináció csökkentése 

iránt érdeklődik 

● a témában valódi tapasztalatot szerezni kíván 

● esetlegesen közösségi tapasztalattal rendelkezik 

Mit kínálunk a jelentkezőnek? 

● 6 havi gyakornoki díjazás saját projekt megvalósítására 

● ingyenes, részben akkreditált képzések oktatási esélyegyenlőség, fundraising, 

kommunikációs, stratégiai tervezés, közösségszervezés, közösségfejlesztés, 

projektmenedzsment terén 



 
● regionális, szakmai hálózati találkozókon való részvételi lehetőség, tanulmányutak 

● lehetőségek biztosítása ahhoz, hogy tenni tudjon számára fontos ügyekben 

● közösségi vezetővé válás 

● folyamatos kapcsolattartás a projekt időszakban, ami lehetőséget nyújt a megvalósítás 

közben felmerülő esetleges problémák közös kezelésére 

Mit várunk el a jelentkezőktől? 

● részvétel a képzéseken (3 alkalom, összesen 12+1 nap) 

● részvétel a mentorálási folyamatban (havi regionális/helyi találkozó, gyakornoki 

időszakban intenzívebb) 

● részvétel az online összetartásokon (havi 1 zoom) 

● 6 havi gyakornoki munkavégzés, heti kb. 15 óra időtartamban 

● 1 mini projekt elkészítése 

● részvétel 2 tanulmányúton és 2 gyakornoki találkozón 

● 1 esettanulmány elkészítése 

● csapatonként 2 program lebonyolítása 

● 1 prezentáció elkészítése 

● rendszeres jelenlét a régiójához tartozó pályáztató szervezet (debreceni, miskolci, pécsi 

és szegedi) irodájában 

A jelentkezésének menete  

A pályázatok benyújtására kizárólag email formájában van lehetőség 2022. március 11-én déli 

12 óráig a pályázó régiójában működő szervezet email címére:  

dialog.egyesulet@gmail.com  

A tárgy mezőben kérjük a jelentkező nevét az alábbi formában feltüntetni: 

VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV Jelentkezés gyakornoki programba 

 

A levélhez csatolni kell egy áttekinthető önéletrajzot, és egy maximum 2000 karakteres 

motivációs levelet arról, hogy miért akar részt venni a programban.  

A pályázatok elbírálása 

A támogatott kezdeményezések elbírálását és kiválasztását az Aspektus Csoport 

szervezeteinek szakértő munkatársai végzik. A kiválasztás két körben zajlik. A beadott 

jelentkezések elbírálását követően személyes vagy online interjúra hívjuk a kiválasztottakat. Ezek 

alapján döntünk a 6-6 emberről. Az értékelés eredményével kapcsolatban fellebbezésre nincs 

mód, a döntésről az Aspektus Csoport nem ad indoklást. Az eredményről a kiíró arra az email 

címre küld értesítőt, ahonnan a pályázat beérkezett. Az Aspektus Csoport fenntartja a 

lehetőségét, hogy a támogatást nyert jelentkező visszalépése esetén várólistáról felajánlja 

másnak a részvétel lehetőségét. A támogatott gyakornokokkal a pályázat kiírója szerződést köt. 

 



 
Határidők 

Jelentkezési határidő: 2022.03.11. (péntek), 12:00 

Értékelés: 2022.03.14-18. 

Személyes vagy online interjúk: 2022.03.21-25. 

Értesítés a kiválasztásról: 2022.03.29-31. 

Első képzés: Pécs, 2022.04.28-30. 

Második képzés: Helyszín szervezés alatt, 2022.06.19-26. 

Harmadik képzés: Helyszín szervezés alatt, 2022.08.29-31. 

A programról röviden 

NELA Networking, encounters and learning for anti-discrimination 

A Hálózatosodás, találkozások és közös tanulás a diszkrimináció ellen projekt négy 

magyarországi civil szervezet konzorciumában valósul meg az Európai Bizottság Citizens, 

Equality, Rights and Values (CERV) támogatási programjában. A program célja, hogy a résztvevő 

régiókban, városokban és az itt működő felsőoktatási intézményekben erősítse a civil részvételt, 

csökkentse a diszkriminációt, és aktívan bevonja az egyetemi hallgatókat. A program fontos 

jellemzője, hogy a szervezetek valós együttműködés keretében valósítják meg a kijelölt 

tevékenységeket. 

 

Aspektus Csoport 

● Alternatív Közösségek Egyesülete (Észak-Alföld) 

● Dialóg Egyesület (Észak-Magyarország) 

● Emberség Erejével Alapítvány (Dél-Dunántúl) 

● Motiváció Műhely (Dél-Alföld) 

 

Az emberi jogok terén a közép- és kelet-európai térségben romló folyamatok jellemzőek, és 

különösen igaz ez Magyarországra. Az elmúlt 10 évben az antiszemitizmus és romák 

rendszerszintű diszkriminációja társadalmi jelenséggé vált. Vidéken és helyi szinten ez még 

inkább kézzelfogható, a demokráciával kapcsolatos tudatosság és az érdekérvényesítés 

csökkenő tendenciát mutat, a szervezetek pedig kevés kapacitással rendelkeznek ezek 

enyhítésére. Jelen projekt ezen fog változtatni a jövő közösségi vezetőinek felkészítésével és a 

területen működő szervezetek eredményességének növelésével. 

 

A programmal kapcsolatban bővebb információ kérhető a dialog.egyesulet@gmail.com email 

címen és a 06 70 336 7711-es telefonszámon! 

 

MISKOLC, 2022.02.15.  
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