
 

 

      

   

A Csányi Alapítvány „TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG” címmel pályázatot hirdet 

 

A pályázat célja: Az önkéntesség szellemében lehetőséget biztosítani az Alapítvány felsőoktatásban tanuló 

fiataljai és friss diplomásai számára szakmai tapasztalatszerzésére, természettudományos ismereteik bővítésére. 

Cél a természetvédelemért, a veszélyeztetett állatok védelméért végzett munka személyiségfejlesztő és 

közösségformáló hatásának elérése. Az önkéntesség fontosságának hangsúlyozása, valamint a nyelvi készségek 

fejlesztése az angol nyelven folyó kommunikáció által.  

 

A pályázókkal szemben támasztott feltételek: 

 minimum két lezárt félév 

 aktív hallgatói státusz (környezetmérnök szak) 

 az utolsó két lezárt félév valamelyikében nyújtott minimum jó tanulmányi eredmény (kumulált átlag 

legalább 4,00) 

 sikeres agrármérnök, környezetmérnök, vidékfejlesztési és agrármérnök diploma 

 minimum B2 szintű angol nyelvtudás  

 szóbeli elbeszélgetésen való részvétel (megadott időpontban) 

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

 kitöltött pályázati adatlap és angol nyelvű motivációs levél (Az adatlap a honlapról letölthető.) 

 hiteles leckekönyv vagy diploma másolat 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 5. 

 

A pályázat benyújtásának és elbírálásának módja: A pályázatot 2 példányban kell benyújtani az Alapítvány 

Kuratórium Elnök asszonyának címezve (1526 Budapest, Pf 3.). A benyújtott pályázatot az Alapítvány Kuratórium 

Elnök asszonya és az általa felkért szakmai bizottság bírálja a beadott dokumentumok és a szóbeli elbeszélgetés 

alapján. A pályázatok elbírálása 2018. március 18-ig történik, a sikeresen pályázók e-mailben kapnak értesítést. 

 

Egyéb: 

 A sikeres pályázó részt vehet egy kivételes igényességgel összeállított 17 napot felölelő programon, ahol 

szakmai ismeretek mélyítésén, állat és növény megfigyeléseken, napi adatrögzítéseken felül, kulturális 

programok keretében helyi tradíciókkal ismerkedhet és a Knyphausen Alapítvány Junior Programjában 

(oktatás, hulladékgazdálkodás) aktív szerepet vállalhat. 

 A project helyszíne: Botswana – Afrika 

 A kiutazáson és biztosításon felül, a csomag értéke $ 3000/fő. ami magában foglalja a mobil camp 

elhelyezést, háromszori étkezést, oktatócsomagot, ivóvizet és a helyi vezetőt.  

 A pályázó, a pályázat elnyerésével vállalja, hogy a napi élményeiről a kint tartózkodás ideje alatt 

lehetőségeihez mérten az Alapítvány honlapjára tudósít és hazaérkezését követően tevékenységéről és 

kint szerzett tapasztalatairól Közösségi Házában előadást tart.   

 A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy sikeres pályázat esetén azt ütemterv szerint teljesíti 

(2018. június 25 – július 11.) 
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