
FELHÍVÁS 
KÁRPÁTOK ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 

A Kárpátok Alapítvány-Magyarország Frederick C. Robey támogatásának és az adó 1%-os felaján-

lásoknak köszönhetően ösztöndíj pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévre.  

Az ösztöndíj keretében azt az 1-3 fő, hátrányos helyzetű fiatalt kívánjuk támogatni, akik a 2016/2017-es 

tanévben a Kárpátok régió magyarországi területén (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-

Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) élnek, valamint felsőoktatási tanulmányaik elvégzése után a régióban 

kívánják szakmai tevékenységüket ellátni. 

Várjuk jelentkezésed, ha: 

 a régió bármelyik felsőoktatási intézményének nappali tagozatos hallgatója vagy;  
 utolsó féléves tanulmányi átlagod legalább 3,5; 
 a Kárpátok régió magyarországi megyéinek valamelyikében állandó lakhellyel rendelkezel;  
 szociálisan hátrányos helyzetű vagy;  
 elkötelezettnek érzed magad a régió iránt, és szeretnél hozzájárulni a régiód hosszú távú és fenntartható fejlő-

déséhez. 

Ha felkeltettük érdeklődésedet, küldd el pá-
lyázatodat az alábbi dokumentumok csatolá-
sával: 

 önéletrajz; 

 motivációs levél (max. 800 szó); 

 max. 1 oldalas esszé, „Milyennek látom a régi-
ómat 10 év múlva” címmel 

 iskolalátogatási igazolás; 

 az utolsó lezárt féléved leckekönyvi máso-
lata; 

 anyagi, szociális helyzetről szóló nyilatkozat 
és az azt alátámasztó dokumentumok (saját 
bevétel, szülők bevétele, testvérek száma, egyéb 
ösztöndíjak, stb.). 

 

 

 

 

 

 

Az ösztöndíjas feladatai: 

 heti 10 órában „A régióért a régióban” c. önkéntes mun-
ka Alapítványunknál, vagy egy partner szervezetünk-
nél;  

 részvétel az Alapítvány programjain;  

 a jövő évi önkéntesek mentorálása. 
 

Amit kínálunk:  

 egyéni, órarendhez igazodó munkabeosztás 

 szakmai tapasztalat a civil szférában (szükség esetén a 
szakmai gyakorlatról igazolást állítunk ki);  

 havi folyósítású ösztöndíj (10-30e Ft/hó/fő). 

NE MARADJ LE RÓLA! 
A programra a jelentkezés a megadott határidőig folyamatos! 

Jelentkezésedhez küldd el minél hamarabb az önéletrajzodat, motivációs leveledet és a kért esszét, a többi do-

kumentumot elegendő lesz benyújtanod a személyes meghallgatás időpontjáig! 

Munkatársunk, Szabó Gabriella várja a pályázatodat, valamint kérdéseiddel is fordulj bátran hozzá a 

következő e-mailcímen és elérhetőségeken:  

gabriella.szabo@cfoundation.org  
Kárpátok Alapítvány—Magyarország 

3300 Eger, Felvégi u. 53. 

Tel.: +36-36-516-750 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 

2016. szeptember 4. éjfél 
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