A Csányi Alapítvány a Gyermekekért pályázatot hirdet
„Vigyázz, kész, vezess! III.”
címmel
A pályázat célja: Nem elhanyagolható szempont, hogy ma már egyre több munkahelyen alapfeltétel, hogy
a jövendőbeli munkatárs rendelkezzen jogosítvánnyal. Nem csoda tehát, hogy egyre többen a fiatal
korosztályból a vezetői engedély megszerzése mellett döntenek.
Pályázók köre:
 minden B-s kóddal rendelkező 17. életévét betöltött alapítványi támogatott, akinek a tanulmányi
átlaga két féléven keresztül minimum 4,0 vagy a feletti (előny: 4,5 feletti átlag)
 minimum egy nyelvből középfokú nyelvvizsga megléte (előny: Két középfokú, vagy felsőfokú
nyelvvizsga megléte)
 minimum két éven keresztül a közösségért végzett folyamatos munka
Pályázat benyújtásának módja:
 tanulmányait igazoló bizonyítvány másolat
 nyelvvizsga bizonyítvány száma
 elmúlt két évben végzett közösségi munkáról összeállított portfólió (amely tevékenységekről az
Alapítvány magyar és angol nyelvű honlapjain is hírt adott) maximum két A/4-es oldal
 Tíz slide-ot tartalmazó PPT megküldése. Téma: helyes és biztonságos közlekedés szabályai vagy
bármely a közlekedéssel kapcsolatos aktuális téma (alternatív megoldások a közösségi
közlekedésben, új utak, fejlesztések)
A pályázó elesik a támogatás teljes összegétől,
 amennyiben a pályázó 2020. június 30-ig nem tudja az Alapítvány magyar és angol holnapja
közzétett képes beszámolóval igazolni a Közösségi Házban megtartott közlekedéssel kapcsolatos
előadását.
 amennyiben a pályázó a célszerinti felhasználásról 2020. június 30-ig nem küldi be az Alapítvány
címére kiállított számlákat.
Pályázat értékelése: A beérkező pályázatok elbírálását egy bizottság végzi. A pozitív elbírálásban
részesülők nevét a www.csanyialapitvany.hu tesszük közzé 2019. július 31-ig. A 2019-es évben 10 fő
részesülhet a vezetői engedély megszerzésének költségeihez való hozzájárulásban, melynek értéke maximum
100.000 forint/fő.
A pályázat benyújtásának határideje, módja: A Csányi Alapítvány (B-s kóddal rendelkező) támogatottai
egyénileg jelentkezhetnek a pályázat kiírásában szereplő anyagok hiánytalan, egyidejűleg történő
beküldésével az alábbi e-mail címre: palyazatok@csanyialapitvany.hu Az e-mailben szerepelnie kell az
pályázó nevének, valamint kérjük felsorolni a csatolmányban küldött dokumentumok pontos listáját.
Hiánypótlásra lehetőség nincsen. Beküldési határidő: 2019. június 30.
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