PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnöksége pályázatot hirdet nemzetközi Life Skills képzésen való
részvételre. A tábor a Bolgár Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében kerül megrendezésre Sofiában,
Bulgáriában 2017. november, 21-26. között. A táborba országonként 4 fő delegálható.
Jelentkezés feltételei:


betöltött 16. életév



angol nyelvtudás (társalgási szinten)



a Vöröskereszt aktív önkéntese legalább 1 éve



átfogó ismeretek a Magyar Vöröskeresztről és a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztről



csoportvezetői tapasztalat, közösségszervezői képzettség

Jelentkezés módja:


Jelentkezni az alábbi jelentkezési lap kitöltésével lehetséges: Jelentkezési lap



Fényképes önéletrajz és egy kétnyelvű (angol-magyar) motivációs levél elküldése, amiben a
jelentkező kifejti, miért szeretne részt venni a képzésben és miért gondolja, hogy alkalmas rá.
Az önéletrajzokat és a motivációs levelet az alábbi e-mail címre kell küldeni:
attila.molnar@voroskereszt.hu

Értékelési szempontok:


Angol nyelvtudás



A Vöröskeresztnél eltöltött aktív önkéntességi munka



Csoportvezetői tapasztalatok



Motivációs levél tartalma

A tábor idejére az utasbiztosítást illetve az útiköltséget a Magyar Vöröskereszt biztosítja a
résztvevőknek.
A tábor témája:

Life Skills
Life Skills refer to the skills needed to effectively deal with the changes, challenges and opportunities
of everyday life. Life Skills are personal abilities to deal constructively with oneself, deal with others
and to actively engage in society. Ultimately, the teaching of Life Skills aim to strengthen young
people’s resilience and attitude to cope with and respond to changing life conditions with increased
capacity and confidence.

Life Skills activities are run by young, voluntary facilitators. Focus is on empowering youth through
participatory exercises stimulating self-development and reflection as well as developing skills for
living in society. Acquiring basic Life Skills is essential when building young people’s capacity to
actively engage with their communities. Hence the activities represent a strategic response to a key
objective within the Red Cross/Red Crescent movement: empowering youth to become Change
Agents in their local societies.
The key of the Life Skills program is to give the target groups an introduction to topics like health,
gender, conflict resolution etc. In that way they get inspired to go and seek more knowledge
themselves.

Purpose of the training
The purpose of the LifeSkills training is to give an overall introduction about LifeSkills and provide
proper preparation for LifeSkills trainers who are becoming capable of making LifeSkill trainings to
other volunteers in their own country later on.
Jelentkezési határidő: 2017.11.10. 23:59:59
A határidő lezárása után a bíráló bizottság értékeli a beérkezett pályázatokat, majd legkésőbb
2017.11.13-ig kiértesíti a pályázókat.
További információ: Molnár Attila (attila.molnar@voroskereszt.hu, +36 70 630 0539)

Kormos Ádám
elnök
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

