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[ Köszöntünk Téged! ]
Induló közösségi oldalunkon mostantól azokat az információkat és részvételi lehetőségeket fogjuk megosztani veletek, melyek érdekesek, hasznosak és tanulságosak lehetnek számotokra az önkéntesség, társadalmi
felelősségvállalás, pályaválasztás, karriertervezés, képzések, tehetségfejlesztés, életmód és egyéb aktualitásokkal kapcsolatban.
Velünk előnyhöz jutsz közösségekbe, illetve (önkéntes-) munkakörnyezetbe való beilleszkedés terén.
Kövessetek minket, ha megszólítva érzitek magatokat, jelentkezzetek programjainkra, kérjetek tőlünk
információt, osszátok meg felhívásainkat barátaitokkal, gyertek el rendezvényeinkre és ismerkedjetek meg
velünk és a klub többi tagjával személyesen is.
Január 28.
[ Tehetségek MUNKA-LAP–ja ]
Szeretnél egy lelkes csapat tagja lenni? Érdekel az elektronikus média világa?
Nálunk most kipróbálhatod magad a digitális újságírás területén, hogy ne csak a facebook posztjaidról
legyél híres!
Jelentkezz hát újonnan induló “Tehetségek MUNKA-LAP–ja” megnevezésű önkéntes programunkba, amelynek fő célja felhívni a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás, és a tehetséggondozás fontosságára.
A programban való részvétellel kiváltható az iskolai közösségi szolgálat, amennyiben pedig már a
felsőoktatásban tanulsz, jól mutathat a CV-dben.
Mindemellett ez egy olyan szabadidős elfoglaltság is, ahol új ismereteket, ismeretségeket szerezhetsz,
továbbá megismertetheted magad a nyilvánossággal. A legjobban sikerült cikkeket ugyanis napilapokban
publikálják majd, a program így akár utat biztosíthat a szerkesztői, újságírói pálya felé is.
Ha tehát felkeltette érdeklődésedet a program, és szeretnél egy vidám csapat tagja lenni, küldd el nekünk
egy általad jónak tartott írásodat, hogy egy szakmai zsűri véleményezését követően csapatunkban tehess
szert az újságírás minden fortélyára! ;)
Jelentkezni az alábbi linken lehet:
http://szociogramm.hu/index.php?o=101&hir=1473
Január 28.
Hallottál már az EMET-ről, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőről?
Működésük célja - 2012 augusztusi megalakulása óta - az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
előirányzott pályázati feladatok megvalósítása.
Íme néhány aktuális pályázat, ami Téged is érdekelhet:
•Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása/NTP-NTV-P-15,
•Elhallgatott történelem / GUL-15-A,
•KOR - dokumentumok - szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékével kapcsolatos anyagok gyűjtése / GUL-15-B,
•Az egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak / NTP-EFÖ-P-15.
A további pályázati lehetőségekről, illetve az esetleges álláslehetőségekről Ti is tájékozódhattok az EMET
hivatalos honlapján:
www.emet.gov.hu

