FELHÍVÁS
a

Pannon Egyetem,
mint az ÉDF-SZEM tagszervezete
hallgatói részére

Önkéntes Hallgatói Programban
való részvételre
1 fő részére 6+6 hónapra
(Tanulmányok mellett végezhető tevékenység)

2010. január 18.

Kedves Lelkes Hallgató!
Ha TE:
minimum másodéves, a Pannon Egyetemre beiratkozott hallgató vagy és
a tanulmányaid mellett szeretnéd a szabadidődet hasznosan eltölteni és
nyitott, lelkes és buzgó vagy, hogy a civil szektorban tevékenykedj és
szeretnéd kipróbálni magad valós projektekben és
érdekel, hogyan működik egy civil szervezet és
proaktív vagy, kezdeményező, barátságos és jól kommunikálsz

…akkor MI pont TÉGED keresünk!
A VEHA által 2007-ben elindított és 2009 óta az észak-dunántúli régióra
kiterjesztett Önkéntes Hallgatói Program (ÖNHAP) célja, hogy aktív, tehetséges
fiatalokat vonjunk be a civil szektor működésébe, működtetésébe, és biztosítsuk
Alapítványunk megújulását, erősítsük a civil vérkeringésben betöltött szerepét a
fiatalok bevonásával.
A program során alapvetően az alábbi területeken számítunk a segítségedre:

Aktív részvétel pályázati úton finanszírozott projektjeinkben (elsősorban képzések,
kutatások, kiadványkészítések eseti szervezési, végrehajtási teendői)

Működésünk gördülékenyebbé tételéhez operatív tevékenységek végzése (levelek
kezelése, plakátolás, nyomdai megrendelések kezelése, stb…)

Internetes honlapunk híreinek frissítése, a Fórumon felvetett kérdések, kérések
megválaszolása
Az 1%-os kampány fejlesztésében való részvétel – a regionális programunkban és
saját kampányban egyaránt
Képzéseink, tréningjeink helyi szervezési teendőinek ellátása
A belső pályázati rendszer operatív működtetése, döntés-előkészítés
Adományszervezési és szponzorálási tevékenységünkben való részvétel

Az ÖNHAP továbbfejlesztésének segítése
Az ÉDF-SZEM munkájában való részvétel, a regionális kapcsolatok ápolásába való
bekapcsolódás
A VEHA által koordinált rendezvények szervezésében való részvétel (pl.: Öregdiák
Események, ÉDF-SZEM események)

Partnerszervezetekkel közösen megvalósított projektekben való részvétel (ÉDFSZEM tagszervezeteinek projektjei)

A program során mentorodtól folyamatos visszajelzést kapsz majd munkádról és
teljesítményedről!
A program 2010. február 1. és 2011. január 31. közötti időre vonatkozik, 6+6
hónapra a folytatás lehetőségének biztosításával. A program során rugalmas időbeosztást és ciklikus terhelést biztosítunk, hogy tanulmányaidat mellett, vizsgáidat
is sikerrel teljesíthesd!
A program végén a VEHA által kiállított TANUSÍTVÁNY birtokosa lehetsz, mely
komoly előnyt jelenthet további szakmai életutad során! A vállalt időszak
eltelte után – kölcsönös elégedettség esetén – lehetőséged van tovább is részt
venni a VEHA munkájában, és jogod van beleszólni a program
továbbfejlesztésébe is!
Az ÖNHAP-ra felvételt nyerő hallgató számára havi 10.000 Ft ösztöndíjat biztosít a
VEHA a programban való részvétel idejére. Az ÖNHAP-ban való részvétel első
hónapja próbaidőnek minősül, mely a felek közös megegyezésével véglegesíthető!
A programra jelentkezni a Jelentkezési Lap kitöltésével (olvasható alább, illetve
elérhető a VEHA Irodában) és a palyazat@veha.hu e-mail címre történő elküldésével
lehet. További információk ugyanezen az e-mail címen kérhetők.

Jelentkezési határidő: 2010. január 29.
Veszprém, 2010. január 18.
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