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Pályázati útmutató 

 

Mire hívunk? 
 szedd össze a barátaidat, 
 alakítsatok egy kis vagy akár egy nagy csapatot, 
 keressétek meg, hogy hol van szükség a segítségetekre, 
  tegyetek jót, segítsetek (mert képesek vagytok rá!)  
 és nyerjetek csapatos dolgokat 

 

Miről szól? 

Odafigyelésről, kedvességről, segítésről. 

 

A Hagyj nyomot! egy olyan pályázat melynek során csapatban dolgozhattok, 

kezdeményezhettek és megvalósíthattok tevékenységet, amitől egy kicsit jobbá válik a 

világ, pozitív nyomot hagyhattok hátrányos helyzetű, rászoruló személyek, csoportok 

életében. Tapasztalatot szerezhettek a közösségépítés, a segítés, a szociális 

felelősségvállalás területén. 

 

Néhány irányadó példa: hajléktalanok forró teával kínálása télen, élelmiszergyűjtés 

hátrányos helyzetűek megsegítésére, cipősdoboz-akció szervezés nehéz helyzetű gyerekek 

megajándékozására, közös kirándulás intézményben élő gyerekekkel, közterek felújítás, 

stb. 

 

Kik jelentkezhetnek? 

Második Hagyj nyomot! programunkra is 15-25 év közötti fiatalokból álló csoportok, 

osztályközösségek, vallási ifjúsági közösségek, baráti társaságok ötleteit várjuk, akik 

csapatmunkában szeretnék megvalósítani elképzelésüket. Egy jelentkező csoport 

minimális létszáma hét fő. 

 

 Pályázás menete 

1. Csapatok jelentkezése: április 7-ig, a young.caritas@caritas-ab.ro email címen lehet 

jelentkezni a kitöltött űrlapok és csapatképek beküldésével. Kiskorú csapattag esetén 

szükséges szülői beleegyezés is. Az űrlap és a szülői beleegyezés is letölthető a honlapról. 

2. Eligazító találkozó: április második hetében kerül sor az eligazító találkozóra, melyen a 

csapatok képviselői, valamint a Young Caritas munkatársai vesznek részt. Ennek 

keretében szó lesz szervezési kérdésekről, a csapatok megkapják a logóval ellátott 
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pályázati alapcsomagot, a résztvevők feltehetik kérdéseiket és közösen kijelölik a 

mentorálási időpontokat. 

 

3. Tevékenységek megvalósítása: április 7. és majus 19. közötti időszakban történik a 

tevékenységek megvalósítása. A megvalósításról fényképeket, esetleg kis videókat kell 

készíteni. A megvalósítás során a csapattagok viselik a logóval ellátott karkötőt. A 

csapatok ötleteik mellé “védnököt” is választhatnak, aki szimpatizál elképzelésükkel vagy 

szükség esetén akár finanszírozza is a kezdeményezés megvalósulását. Az védnök léte 

plusz pontnak számít az akció végső elbírálásnál, de nem kizáró jellegű! 

 

4. Mentorálás: a tevékenység szervezése, megvalósítása során a csapatok segítséget 

kérhetnek a Young Caritas munkatársaitól, tervezési, szervezési, kapcsolatteremtési, stb. 

kérdésekben. Email-en, telefonon vagy személyesen konzultálhatnak a munkatárssal a 

pályázat ideje alatt. 

 

5. Beszámoló: A megvalósított akcióról beszámolót készítenek a csapatok és legkésőbb 

május 21. éjfélig elküldik a szervezőknek. A bejelentkezett csapatok tevékenységét a 

szervezet Young Caritas honlapján is be fogjuk mutatni. 

 

6. Akciók bemutatása, díjazása: május 22-26 között kerül sor az akciók régiók szerinti 

bemutatására, díjazására. A csapatok bemutatják a kreatívan elkészített beszámolókat 

(ppt-ben, preziben, képekkel, videókkal, stb.) egy háromtagú elbíráló bizottság és a többi 

csapat előtt. A bizottság kiértékeli és díjazza a csapatok munkáját. 

 

 A megvalósított akciók elbírálása, nyeremények 

 

A megvalósított akciókról készített fényképes beszámolót egy háromtagú bizottság előtt 

mutatják be a csapatok, ahol a következő szempontok mentén döntik majd el, hogy 

melyik volt a három legsikeresebb kezdeményezés: 

 

A Hagyj nyomot! elveinek, nézeteinek figyelembe vétele (mennyire közhasznú, 
karitatív, emberközpontú a megvalósított tevékenység). 
Az akcióval elért személyek száma (hány személyt sikerült közvetlenül vagy 
közvetve elérni, segíteni az akcióval). 
Csapatmunka (mennyire tudott együttműködni a cél eléréséért a csoport). 
Az elképzelés megvalósítása (mennyire és hogyan sikerült kivitelezni a betervezett 
tevékenységet). 
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Kreativitás (mennyire újszerű a megvalósított akció, az ötlet és a megoldás módja). 
A védnök szerepe (volt-e védnöke a csapatnak, ha igen, hogyan képviselte a 
csoport elképzelését). 

A fenti szempontok alapján a bizottság pontozni fogja a lebonyolított akciókat. A három, 

legmagasabb pontszámot elért csapat különdíjban részesül. Mindenik csapat, amelyik 

megvalósítja ötletét, jutalomban részesül. 

 

A nyeremények: 

 társasjátékok a csapat választása szerint 

 a csapat kívánsága szerint megszemélyesített tárgyak (pólók, bögre, stb.), 

 és sok más  

 

De, mindenekelőtt: 

 a jó érzés, hogy segítettetek, összefogtatok, erősek voltatok és 

 önkénteskedtetek  

 

További információkért: 

www.youngcaritas.ro 

young.caritas@caritas-ab.ro 

 

vagy keressétek a program regionális koordinátorait: 

Csíkszereda: Tankó Gabriella, 0735-735168, gabriella.tanko@caritas-ab.ro 

Gyergyószentmiklós: Tatár Előd, 0735-735164, elod.tatar@caritas-ab.ro  

Kézdivásárhely: Kocsis András, 0735-735166, andras.kocsis@caritas-ab.ro  

Marosvásárhely: Tőkés Beáta, 0725-750528, beata.tokes@caritas-ab.ro  

Sepsiszentgyörgy: Aczél Zsuzsanna, 0735-735165, zsuzsanna.aczel@caritas-ab.ro  

Székelyudvarhely: Molnár Szende, 0732-830171, szende.molnar@caritas-ab.ro 

 

Kreatív és jókedvű ötletelést kívánunk minden nyomot hagyni akaró 

csapatnak! 

Várjuk ismét a közös kalandokat! 

A Young Caritas csapata 
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