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Európai Szolidaritási Testület | Tempus Közalapítvány
Az Európai Szolidaritási Testület célja a szolidaritás előmozdítása. A
fiatalokat és a szervezeteket a szolidaritást előtérbe helyező önkéntes
tevékenységekbe vonja be. Az önkéntesség megvalósulhat külföldön és
belföldön az Európai Unió támogatásával.
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Európai Szolidaritási Testület pályázati útmutató angol nyelven
Európai Szolidaritási Testület pályázati útmutató magyar nyelven
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Partnerkereső adatbázis
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-�nding/

SALTO-YOUTH - Otlas - The Partner-Finding Tool
Do you want to find new contacts in the world, send a volunteer abroad or
find the missing partner for your project? No matter where your interests
lie, you will find what you are looking for in Otlas. Use our powerful search
filters to find the perfect match in our database of more than 14400
organisations and informal groups.

SALTO-YOUTH

Youthpass
https://www.youthpass.eu/hu/about-youthpass/why-youthpass/

Why Youthpass? – Youthpass
Using Youthpass can add value to the youth projects where it is used, in
several ways:

YOUTHPASS

Ifjúsági pályázati űrlapok elérhetősége

WEBGATE.EC.EUROPA.EU

Erről a rendszerről lehet e kapni videót hogyan kell használni? ― NÉVTELEN

A Bizottság által készített kitöltési útmutató nyilvánosan elérhető az alábbi linken keresztül:
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/How+to+complete+the+application+form

― TKA_IFJUSAG

Hogyan kell mobil felületen beállítani a nevet? Köszönöm
szépen.

közben megtaláltam. Ha valakit érdekel, akkor a résztvevőkre kattintva érhető el ― NÉVTELEN
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A társadalmi befogadás fogalma az EU-s
programokban

Ki számít kevesebb lehetőséggel rendelkező
fiatalnak / résztvevőnek?

Pályázattípusok - Fókuszban a kevesebb
lehetőséggel rendelkező résztvevő

Ide várjuk a kérdéseket az Erasmus+ DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípushoz, Ifjúsági
cserékhez és az Európai Szolidaritási Testület Önkéntességhez kapcsolódóan

Milyen gyakorlati hibák fordulnak elő?

Ennek a rendezvénynek nem kimondottan része a pályázatírás gyakorlati támogatása, ezért nem
fogunk kitérni részletesen a hibákra. A Pályázat életútja diasorunkban viszont találsz tippeket a

pályázathoz. Vagy meglévő projektötlet esetén konzultációs lehetőséget is kérhetsz, ahol a
munkatársak segítenek a szakmai kérdések mellett a techniakiakban is. ― TKA_IFJUSAG

Az önkéntes pályázatban milyen költségekre lehet pályázni?

Az angol nyelvű Európai Szolidaritási Testület pályázati útmutató 24-27. oldalán találhatók az
önkéntes projektek �nanszírozási szabályai. A magyar nyelvű útmutatóban ugyanez a 26-30. oldalon

található. ― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

A pályázó szervezetnek vagy intézmények nyitni kell Eurós
bankszámlát Magyarországon?

A pályázó szervezetnek/intézménynek nem kötelező euró alapú bankszámlát nyitni. Euró vagy
forint alapú bankszámlája is lehet, a lényeg, hogy magyarországi banknál legyen megnyitva.

― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

A támogatási összeg euróban érkezik? ― NÉVTELEN

Igen, minden esetben euróban történik az utalás. ― TKA_IFJUSAG

Nyertes pályázázat esetén milyen számlát fogadnak el? ― NÉVTELEN

ez a pályázattípustól függ, illetve a megvalósításra kerülő projekt típusától. A pályázati
útmutatókban benne vannak az adott pályázattípusra vonatkozó elszámolható költségkategóriák,

illetve a támogatott pályázók számára mindig van speci�kus információs nap, ahol az elszámolással
kapcsolatos tudnivalókat ismertetik a kollégák. Emellett honlapunkon szintén elérhetőek

pályázattípusonként a beszámolási tudnivalók, sablonok, így ott is lehet erről előzetesen tájékozódni
― TKA YOUTH

Müködési költségre lehetvpályázni? ― NÉVTELEN

A költségtípusokat, amelyekre támogatást lehet kérni, mindig tartalmazza a pályázati útmutató az
adott pályázattípust ismertető fejezet végén. ― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

Az euró bankszámla vezetésre is? ― NÉVTELEN

Önkéntes projekt esetében ezt a Management costs-ból lehet �nanszírozni.
― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

Gazdasági akadály
Gazdasági akadályokkal szembesülő �atalok (ESC-egyéni) kapcsán fogalmazódott meg néhány
technikai kérdés: 1) hogy tehetnénk világosabbá az Idegenrendészet felé az önkéntesnek járó
juttatásokat? Az a tapasztalat, hogy a jócskán leterhelt tiszteknek nincs lehetőségük/idejük
elolvasni az önkéntessel kötött megállapodást/bármilyen hosszabb lélegzetvételű
dokumentumot, így ragaszkodnak a megtakarításokat igazoló banki igazoláshoz (regisztrációs
igazoláshoz is). Szegénységből érkező �atal nem tud ilyet felmutatni.   2) összetört telefon
javíttatása elszámolható-e a kevesebb lehetőséggel (gazdasági akadály)rendelkező �atal
kiegészítő támogatására lehívott keretből 3)biztosíthatunk-e egy bizonyos összeget, amit az
önkéntes (gazdasági akadály) szabadon hazánk felfedezésére fordíthat, vagy az elszámolás
átláthatósága érdekében, szigorúan számlával igazolhatóak az ilyen költségek (belépő,
buszjegy stb.)

1) A nemzeti iroda ki tud állítani igazolást arról a szervezet részére, hogy az érintett �atal önkéntes
projektben vesz részt - ez segít, reméljük. Érdemes továbbá ezzel kapcsolatban más magyarországi

fogadószervezeteket is megkérdezni, hogy nekik milyen bevált gyakorlatuk van erre. 2) Mivel ez nem
a kevesebb lehetőséggel rendelkező �atal részvételének elősegítéséhez szorosan kapcsolódó költség,
nem lehet az integrációs támogatásból fedezni. 3) Ez sem a kevesebb lehetőséggel rendelkező �atal

részvételének elősegítéséhez szorosan kapcsolódó költség, így nem lehet az integrációs támogatásból
fedezni. Erre van a �atal zsebpénze, esetleg a szervezési támogatásból lehet még erre fordítani.

Amennyiben a projekt már megvalósítás alatt van és így merültek fel ezek az elszámolási kérdések,
javasolt ezeket megkérdezni a beszamolas_ifjusag@tpf.hu e-mail címen a beszámolókat ellenőrző

kollégáinktól. ― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT
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Költségvetésről lesz - e előadás?

A rendezvényünk során nem fogunk kitérni a költségvetési kérdésekre. A szűkös időkeret nem teszi
ezt lehetővé, hiszen a két programon (E+ és ESC) belül összesen 8 pályázattípussal szeretnénk

megismertetni a résztvevőket. ― TKA_IFJUSAG

Költségvetési sorok a Pályázati útmutatóban elérhetőek minden pályázattípus esetében.
― TKA - E+ IFJÚSÁG

https://erasmusplusz.hu/erasmusplus_palyazati_utmutato_hu_2023.pdf ― TKA - E+ IFJÚSÁG

https://tkaesc.padlet.org/goncziagnes/yiz2a37qcimrjc69/wish/2439349329 ― TKA - E+ IFJÚSÁG

Külföldi önkéntes fogadó szervezetről hol lehet találni
adatbázist? Illetve milyen tevékenységhez keresnek önkéntest?

Az adatbázist itt találod: https://youth.europa.eu/volunteering/organisations_en ― TKA_IFJUSAG

A tevékenységek listája (Organization topics) a megadott linken szereplő oldal baloldali szűrési
lehetőségei között van. ― TKA_IFJUSAG

Csoportos önkéntesség
Ebben az esetben is előzetes regisztrációra van szüksége a szevezetnek? Magyarországról cak
kevesebb lehetőséggel rendelkezők csatlakozhatnak vagy lehetnek magyarok, akik nem
kevesebb lehetőséggel rendelkeznek? 
Szállásköltség, étkezési költség és teljes támogatás is biztosított? Szervezési költség és
programköltség - ha célcsoportnak tartanak pl. tábort, akkor ennek költségei is
�nanszírozhatók itt? 
Köszönöm a válszaokat!

Csoportos önkéntesség esetében az Európai Szolidaritási Testület pályázati útmutató szerint
legalább egy fogadó vagy támogató szervezetnek kell részt vennie a projektben. Így igen, itt is

szükséges, hogy a részt vevő szervezet(ek) fogadó vagy támogató szerepre minőségi tanúsítvánnyal
rendelkezzen(ek). A csoportos önkéntességben részt vevő �ataloknak nem kell kevesebb lehetőséggel

rendelkező �ataloknak lenniük, ez nem feltétel. A projekt �nanszírozásának szabályai ugyanazok,
mint az egyéni önkéntesség esetében, ez az angol nyelvű útmutató 24-27., a magyar nyelvű útmutató

26-30. oldalán taláható. ― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

Köszönöm. Van akreditációnk hosszútávú önéntesek fogadására, Ez egy másik akreditációt jelent?
― NÉVTELEN

A hosszú távú önkénteseket egyéni önkéntesség keretében fogadhatja a szervezet, így az egy másik
tevékenységtípusra vonatkozó minőségi tanúsítvány. ― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

Hogyan lehet a minőségi tanúsítványra jelentkezni?

A minőségi tanúsítvány megszerzésének lépései itt találhatóak:
https://szolidaritasitestulet.hu/palyazatok-benyujtasa-onkentes-projektek-megvalositasahoz

― TKA_IFJUSAG

https://szolidaritasitestulet.hu/a_szolidaritasi_testulet_palyazati_felhivasai/minosegi-
tanusitvany ― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

Mentorálást milyen módon lehet igényelni pályázatbenyújtást
megelőzően?

Erre a Szervezeti Támogató Programunk által van lehetőség.
https://erasmusplusz.hu/erasmus_hirek/tamogatas-projektek-megvalositashoz-az-ifjusagi-

szektorban ― TKA YOUTH

Csoportos önkéntességhez is kell Minőségi Tanusítvány?

Igen, lásd a fentebbi, csoportos önkéntesség című kérdésre adott válaszunkat. ― TKA_IFJUSAG

Kell - e a pályázó szervezetnek Magyarországon regisztrált
közérdekű fogadó szervezetként regisztrálni?

A pályázó szervezetnek/intézménynek az Organisation Registration System felületen kell
regisztrálnia magánjogi vagy közjogi szervezetként/intézményként. Erről és ennek menetéről

bővebben itt található információ: https://szolidaritasitestulet.hu/palyazatok-benyujtasa-onkentes-
projektek-megvalositasahoz. A pályázó szervezetnek/intézménynek magyarországi székhellyel kell

rendelkeznie. ― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

A pályázati rendszer használata be lesz mutatva videóval?

A mai rendezvényünk programjának nem része a pályázati rendszer bemutatása. Azonban hasznos
információkat és tippeket oszottunk meg a Projekt életútja című diasorunkban, amely itt, a

Projektéletút oszlopban található meg. ― TKA_IFJUSAG
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Pályázattípusok - Fókuszban a szervezeti
tevékenységfejlesztés a társadalmi befogadás
jegyében

Ide várjuk a kérdéseket az Erasmus+ Ifjúságsegítők mobilitása és Együttműködési partnerségek
(KA210 és KA220) pályázataival kapcsolatban

Hány éves kortól számít ifjuságsegítő?

Nincs életkori megkötés a pályázati útmutató szerint (se alsó, se felső korhatár). Például egy
rendszeresen, �atalokkal foglalkozó szervezetnél önkénteskedő kortárssegítő �atal is

ifjúságsegítőnek tekinthető. ― TKA_IFJUSAG

Milyen végzettség kell ehhez?

Mire érted a kérdést? ― TKA_IFJUSAG

végzettség? ― NÉVTELEN

érettségi főiskola? ― NÉVTELEN

Ha az ifjúságsegítőkre érted a kérdést, a válaszunk az, hogy elsősorban tevékenységhez kötött, nem
végzettséghez. Ha rendszeresen foglalkozol �atalokkal (13-30 éves korosztállyal), főleg

iskolarendszeren kívül, nemformális módszerek segítségével, és a tevékenységed célja, hogy
támogatásoddal a �atalok készségei, képességei, kompetenciái fejlődjenek, akkor az Erasmus+

program szerint ifjúságsegítőnek minősülsz. ― TKA_IFJUSAG

Iskolai Közösségi Szolgálatban érdekelt részt vehet?

Röviden igen, részt vehet a projektben a szervezet. Az egyes ifjúsági projektekben részt vevő
szervezetek/intézményének formájáról a pályázati útmutatóban az adott pályázattípus alatt az ún.

Eligibility Criteria (Támogathatósági feltételek) táblázatban található bővebb információ.
― TKA_IFJUSAG

Ha a résztvevőkre és a tevékenységre magára vonatkozik a kérdés, akkor az a válasz, hogy IKSZ,
mint tevékenység nem számít nemformális tevékenységnek, mert bár a szolgálatot maguk a �atalok

választják ki, DE ez kötelező a számukra, így nem teljesül az önkéntesség alapú részvétel az
esetükben. Így IKSZ-ot koordináló szakember nem feltétlenül számít ifjúságsegítőnek, mivel a

nemformális tanulás egyik alapelve (önkéntes részvétel) sérül. ― TKA YOUTH

Ifjúságsegítők mobilitása
Ifjúságsegítőnek az számít, aki 13-30 közöttiekkel foglalkozik, tehát 7-9 éves gyerekek
fejlesztésével foglalkozók nemformális tanulással az nem ide tartozik. Milyen más projekt ad
arra lehetőséget, van-e ilyen?

Pontosítom a kérdésemet. Önkénteseket készítünk fel arra, hogy hátrányos helyzetű gyerekekkel
foglalkozzanak. Szeretnénk ezt a módszertnt megosztani és egy képzést, módszertant átadni más

ifjúsági szakembereknek, tehát, akik önkéntesekkel foglalkoznak akik közvetlenül gyerekekkel. Ez ide
kapcsolódhat-e? ― NÉVTELEN

Ebben az esetben az számít, hogy kik a végső "haszonélvezői" a tevékenységnek - ebben az esetben a
végső haszonélvezők a 7-9 éves gyerekek, így egy ilyen jellegű pályázat nem tartozik az ifjúságsegítők

mobilitása alá. Amennyiben az adott önkéntesek felnőtt korúak, úgy érdemes megnézni a pályázati
útmutatóban a felnőttoktatási szektor pályázati lehetőségeit, mert elképzelhető, hogy oda illeszkedni

tudna. ― TKA YOUTH

Pályázattípusok - Fókuszban a célcsoport és a
kevesebb lehetőséggel rendelkező
projektmegvalósítók

Ide várjuk a kérdéseket az Európai Szolidaritási Testület Szolidaritási projektekhez és az
Erasmus+ Ifjúsági részvételi tevékenységekhez kapcsolódóan

Projekmenedzsment kézikönyv ebben a pályázati tipusban hol
található?

Az ifjúsági szektorban nem készül ilyen kézikönyv tekintettel, hogy az általunk kezelt
pályázattípusok számosak és igen változatosak. ― TKA_IFJUSAG

Mikor pályázhat az alapítvány?
Az alapítványnak nincs még nagy tapasztalata az érintett korosztállyal, akkor mikortól vehet
részt pályázatokon? Van előfeltétel arra vonatkozóan, hogy hány éve kell ezen a területen
tevékenykedni?
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Nincsen előfeltétel arra vonatkozóan, hogy hány éves tapasztalat szükséges a területen. Azonban a
minőségi megvalósítás érdekében javasoljuk, hogy előbb érdemes az adott korosztállyal akár helyi,

hazai szinten tevékenységeket megvalósítani, kapcsolatot kiépíteni. Hiszen az ifjúsági területen
minden pályázati kategóriában nagyon fontos szerepe van a �atalok aktív részvételének, amelyhez

pedig szükséges egyfajta, már meglévő kapcsolódás kiépítése a részt vevő �atalokkal. Emellett,
javasolt közben partnerként részt venni egy-egy ilyen projektben, a sikeres pályázás és

projektmegvalósítás érdekében. ― TKA YOUTH

Hogyan és hol kell regisztrálni?

Európai Szolidarítási Testület esetében regisztrált ― NÉVTELEN

Európai Szolidaritási Testületben pályázó szervezetre gondolsz? Vagy résztvevőre?
― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

résztvevő ― NÉVTELEN

A résztvevőknek az Európai Szolidaritási Testület Portálon kell regisztrálniuk:
https://youth.europa.eu/solidarity_hu A regisztrációhoz EU Login �ókkal kell rendelkezni:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi ― TKA E+ IFJÚSÁGI CSOPORT

Coach képzés linkjét meg lehet kapni? jelentkezés hol?

https://szolidaritasitestulet.hu/szolidaritasi_testulet_rendezvenyek/igy-segitsd-a-�atalokat-esc-
coach-workshop ― TKA - E+ IFJÚSÁG

Mozgássérült hogyan vehet részt ezen a rendezvényen? ― NÉVTELEN

Jelentkezz nyugodtan az eseményre és jelezd, hogy milyen speciális támogatásra van szükséged a
részvételhez (pl. akadálymentesítés). ― TKA - E+ IFJÚSÁG

nem tudok elmenni de online szívesen meghallgatbám mert kb 200 km re lakok és szeretnénk
pályázni is ― NÉVTELEN

Részvételi projektek esetében melyek azok a tipikus költségek,
melyek elszámolhatók egységköltségként a mobilitási
tevékenységekre vonatkozóan? Illetve itt van az útmutatóban
egy rendezvényekre vonatkozó egységköltség. Erre
vonatkozóan is ugyanez a kérdésem. Például, ha egy
rendezvényt is tervezünk a projektben hátrányos helyzetű
célcsoporttal, akkor az utazási költségeken kívül mi férhet bele?
Vagy mi az, ami egyáltalán nem?

Tipikus költségekként merülhetnek fel mobilitások esetén az utazási költségek, szállás, étkezés,
terembérlet díja, szükség esetén helyi utazás költségei, és egyéb, a tevékenység megvalósításához

szükséges költségek. A részvételi események (rendezvények) esetében az utazási és szállás költségek
kivételével a fent jelzett költségek nevezhetők tipikusnak. Amennyiben a kevesebb lehetőségekkel
rendelkező résztvevők számára is igényelnek támogatást, az fordítható az ő, egyenlő feltételekkel

történő részvételükre a támogatás - tipikus példa lehet egy mobilitás esetében bőrönd vásárlása a
�ataloknak, de itt is nagyban függ a válasz a résztvevői pro�ltól, a projekt és azon belül a

tevékenység céljaitól. Ami semmiképp nem támogatható költség, az minden, a projekt
megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó költség. (A fentiekkel kapcsolatban érdemes

honlapunkon a beszámolással kapcsolatos általános tudnivalókat áttekinteni, az összefoglaló a 2022-
ben támogatást kapott pályázatokra vonatkozóan itt érhető el:

https://erasmusplusz.hu/tudnivalok_beszamolohoz_erasmus_2022_ifjusag.pdf ) ― TKA IFJÚSÁG

Projektéletút tippek

https://tkaesc.padlet.org/sonyaknikovicsandrea
https://tkaesc.padlet.org/molnarannamaria
https://youth.europa.eu/solidarity_hu
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://tkaesc.padlet.org/molnarannamaria
https://szolidaritasitestulet.hu/szolidaritasi_testulet_rendezvenyek/igy-segitsd-a-fiatalokat-esc-coach-workshop
https://tkaesc.padlet.org/kissandrea
https://tkaesc.padlet.org/kissandrea
https://erasmusplusz.hu/tudnivalok_beszamolohoz_erasmus_2022_ifjusag.pdf
https://tkaesc.padlet.org/sztradaeszter
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A pályázat benyújtása
Pályázatot csak azok a szervezetek vagy informális csoportok nyújthatnak
be, amelyek regisztráltak az Európai Bizottság nyilvántartási felületén: ez az
ORS, más néven Organisation Registration System . Az ORS regisztrációhoz
fiókkal szükséges rendelkezni az Európai Bizottság által üzemeltetett
hitelesítő rendszerben ( EU Login).

ERASMUSPLUSZ

Hogyan pályázhattok szolidaritási projektre?
Szeretnétek valami jót tenni a közösségetekben, és ehhez az Európai
Szolidaritási Testület támogatására pályázva szolidaritási projektet
valósítanátok meg? Van egy jó szolidaritási projekt ötletetek, de
elakadtatok a projektkidolgozás és a pályázás folyamatában? Igényeljétek
egy szakember segítségét, jelentkezzetek szolidaritási projektek
kidolgozását segítő támogató programunkra! 1.

SZOLIDARITASITESTULET

Pályázatok benyújtása önkéntes projektek megvalósításához
Milyen lépéseket kell megtenni, hogy támogatott önkéntes projektetek
lehessen? Ha szeretnétek, hogy lelkes fiatalok csatlakozzanak a
szervezethez vagy az intézményhez, az alábbiakat kell végrehajtanotok! A
pályázat benyújtása előtt mindenképp el kell olvasni az aktuális pályázati
útmutatót, amely tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázattípusok
leírásait, a támogatási formákat és kereteket, valamint a projektmegvalósítás lépéseit, stb., valamint az
aktuális és releváns pályázati felhívást is.

SZOLIDARITASITESTULET

Érkezik az új Erasmus+ ifjúság! | Információs webinárium a várható változásokról
írta: Tempus Közalapítvány

YOUTUBE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1378664406/b361e289a86310d9f9a6ba127e1fc875/tippek_p_ly_z_shoz.pdf
https://erasmusplusz.hu/a-palyazat-benyujtasa
https://szolidaritasitestulet.hu/hogyan-palyazhattok-szolidaritasi-projektre
https://szolidaritasitestulet.hu/palyazatok-benyujtasa-onkentes-projektek-megvalositasahoz
https://www.youtube.com/watch?v=GbOFka58_-Y&t=6035s


Támogató eszközök - hogyan segíthet a Tempus
Közalapítvány?

támogató-programok
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Támogatás projektmegvalósításhoz ifjúsági szektorban
https://erasmusplusz.hu/erasmus_hirek/tamogatas-projektek-megvalositashoz-az-ifjusagi-
szektorban

Támogatás projektek megvalósításhoz az ifjúsági szektorban
Támogató programokat szervezünk azért, hogy megkönnyítsük a
felkészülést az ifjúsági szektorban történő projektmegvalósításra.
Erasmus+ ifjúsági vagy Európai Szolidaritási Testület projektet
valósítanátok meg, de ehhez segítségre van szükségetek?
Önkormányzatként érdekel titeket, hogyan lehetne javítani a fiatalok
helyzetét? Vagy éppen 18-30 éves fiatalok csoportjaként tennétek valami jót saját, helyi
közösségetekért?

ERASMUSPLUSZ

Így segítsd a fiatalokat! - ESC coach workshop
Kétnapos workshop azoknak, akik coach-ként �atalok csoportjait támogatnák szolidaritási
projekt megvalósításában az Európai Szolidaritási Testület keretein belül.

Így segítsd a fiatalokat! - ESC coach workshop
Időpont: 2023. február 15-16., 10:00-16:00 Helyszín: Gödöllő,MATE Szent
István Campus Gödöllői Kollégiumok B Épület (2100 Gödöllő, Páter Károly
utca 1.) A Nemzeti Ifjúsági Tanács a Tempus Közalapítvány megbízásából
műhelymunkát szervez olyan szakembereknek, akik szeretnének többet
megtudni az Európai Szolidaritási Testület (ESC) szolidaritási projektjeiről,
és coach-ként szívesen támogatnának olyan fiatalokat, akik projektet megvalósítva pozitív változást
hoznának el közösségükbe.

SZOLIDARITASITESTULET

Ötletből változás
Ingyenes Ötletből változás workshopunk �ataloknak segít közösségi kezdeményezésük
elindításában.

Ismertek lelkes, aktív �atalokat, akik itthon tennének valami jót? Esetleg van is valamilyen
ötletük, de nem tudják, hogyan valósítsák meg? Szívesen támogatnátok őket ebben, de nem
tudjátok, hogyan? Igényeljétek az Ötletből változás workshopot!

Egynapos workshop szolidaritási projekt ötletek elindításához
Ismertek lelkes, aktív fiatalokat, akik itthon tennének valami jót? Esetleg
van is valamilyen ötletük, de nem tudják, hogyan valósítsák meg? Szívesen
támogatnátok őket ebben, de nem tudjátok, hogyan? Igényeljétek az
Ötletből változás workshopot! Jelentkezünk a workshopra!

SZOLIDARITASITESTULET

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1378664406/3b5e46a33e45f1a85cfc2c92f079a3c5/t_mogat__programok.pdf
https://erasmusplusz.hu/erasmus_hirek/tamogatas-projektek-megvalositashoz-az-ifjusagi-szektorban
https://erasmusplusz.hu/erasmus_hirek/tamogatas-projektek-megvalositashoz-az-ifjusagi-szektorban
https://szolidaritasitestulet.hu/szolidaritasi_testulet_rendezvenyek/igy-segitsd-a-fiatalokat-esc-coach-workshop
https://szolidaritasitestulet.hu/szolidaritasi_testulet_hirek/egynapos-workshop-szolidaritasi-projekt-otletek-elinditasahoz
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