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Pályázati útmutató 

 

Segíteni szeretnél? Megteheted! 

 szedd össze a barátaidat 

 alakítsatok egy kis vagy akár nagy csapatot 

 keressétek meg, hogy hol van szükség a segítségetekre 

 tegyetek jót, segítsetek 

 nyerjetek csapatos dolgokat 

 

+++ ÚJDONSÁG +++ 

Az előző évekhez képest a Hagyj Nyomot! akciónk idéntől tematikussá vált. Mostantól egy 

meghatározott célcsoportnak nyújthattok segítséget. Karitatív tevékenységeitek által idén 

SZÉPKORÚ embertársaitokat támogathatjátok. 

 

Időseket akik: 

 elmagányosodva, egyedül élnek 

 életterük szegényes 

 hiányos az alapellátottságuk 

 nincs aki gondjukat viselje 

 akiknek egészségügyi problémáik vannak 

 akiknek nehézséget okoz a mindennapi faladatok elvégzése is 

 

Kik jelentkezhetnek? 

Ötödik Hagyj nyomot+ pályázati kiírásunkra 15-25 év közötti fiatalokból álló 

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

akik csapatmunkában szeretnék megvalósítani elképzelésüket.  
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 Pályázás menete 

1. Csapatok jelentkezése: október 29-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: november 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 pályázati 

alapcsomagot, a résztvevők feltehetik kérdéseiket és közösen kijelölik a mentorálási 

időpontokat. 

 

3. Tevékenységek megvalósítása: november 9. és december 7. közötti időszakban 

történik a tevékenységek megvalósítása. A megvalósításról fényképeket, esetleg kis 

videókat kell készíteni. 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 

december 9. éjfélig elküldik a szervezőknek, mindenki a saját koordinátorának. A 

bejelentkezett csapatok tevékenységét a szervezet Young Caritas honlapján is be fogjuk 

mutatni. 

 

6. Akciók bemutatása, díjazása: december 10-21. között kerül sor az akciók régiók szerinti 

bemutatására, díjazására. A csapatok bemutatják a kreatívan elkészített beszámolókat 

(ppt-ben, preziben, képekkel, videókkal, stb.) a többi csapat előtt.  
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 A megvalósított akciók bemutatása, nyeremények 

 

A megvalósított akciókról készített fényképes beszámolót a csapatok egymásnak egy 

szabad, hangulatos találkozó keretén belül mutatják be, ezáltal is újabb ötleteket adva és 

még több erőt merítve a további jócselekedetek megvalósításához. 

 

Mindenik csapat, amelyik megvalósítja ötletét, jutalomban részesül. Ne hagyjátok 

figyelmen kívül, hogy a kreatív ötletek csapatmunkával tudnak igazán jól megvalósulni! 

 

A nyeremények: 

 csapatépítő programok, megszemélyesített ajándéktárgyak és más meglepetések 

 a jó érzés, hogy segítettetek, összefogtatok, erősek voltatok  

 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: Varga Tímea-Beáta, 0735-735164, timea.varga@caritas-ab.ro  

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

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

Sepsiszentgyörgy: 0735-735165  

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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