
  

 

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért 

 „KIS – MENTOR X.”  
címmel pályázatot hirdet 

 

 

A pályázat célja: Lehetőséget biztosítani a fiatalok számára ismereteik tapasztalataik 

átadására, közösségformálásra, valamint a közösségért való aktív tenni akarás előmozdítására. 

Az Életút Programban foglaltaknak megfelelően az idősebb „csányisok” a fiatalabb generáció 

tematikus szaktáboraiban mutathatnak követendő példát társainak.  

 

A pályázók köre: A Csányi Alapítvány minden B-s kóddal rendelkező támogatottja pályázhat, 

aki a 2021/22-es tanévben a 9-12. évfolyamon vagy felsőoktatásban tanul. 

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázati anyagodat a 

palyazatok@csanyialapitvany.hu e-mail címre kell elküldened 2021. február 28. éjfélig. Ezt 

követően pályázat benyújtására nincsen mód. A fájl neve tartalmazza a B-s kódodat, a nevedet, 

valamint a tábor nevét.  

A pályázatból való kizárást vonja maga után:  

• a pályázat hiányos vagy határidőn túli benyújtása  

• a tanulmányi szerződésben vállaltaktól való eltérés  

• az Alapítvány Együttélési Szabályzatának és Házirendjének megsértése  

• valamint, ha a pályázó a pályázatban kiírt feltételeknek nem felel meg  

 

Pályázat tartalma: 

1. motivációs levél, melyben a pályázó összefoglalja, hogy miért szeretne kis-mentori 

feladatot vállalni a választott táborban 

2. a táborvezetők által meghatározott pályázati anyag, amellyel kapcsolatos elvárásokat 

megtalálod a pályázati felhívás alatt. 

 

 

A pályázat értékelése:  

A beérkező pályázatok elbírálását a táborvezetők és a mentorok közössége végzi. A nyertesek 

nevét legkésőbb 2022. március 31-ig a Csányi Alapítvány honlapján, a 

www.csanyialapitvany.hu oldalon tesszük közzé.  

 

 

         Csányi Erika 

                  sk 

                   a Kuratórium elnöke 

mailto:palyazatok@csanyialapitvany.hu
http://www.csanyialapitvany.hu/


         1. Melléklet 

 

Kis-mentori feladatok a táborokban 

 

Általános rendelkezések 

1.  A feladat ellátására az Alapítvány gyermekei pályázat útján vállalkozhatnak. A pályázatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell egyrészt a leendő nyári tábor profilját, valamint azokat azt elvárt 

speciális feladatokat, amelyet a kis-mentorok feladatkörébe tartoznak. A nyári táborokban való 

részvétel jutalom és vállalt kötelezettség. A kismentorság nem csak kötelesség. Jó lenne, ha a 

pályázó szeretné is azt a tevékenységet, amelyet végez, magáénak érezné azt a szerepkört, 

amiben tevékenykedik. 

2. Az önkéntes munkát végző pályázó a pályázati kiírásnak megfelelően jelentkezhet. Pályázati 

anyagában pontosan meg kell fogalmaznia, hogy önkéntes munkája miből áll, mely 

programokban, hogyan tudja segíteni a pedagógiai munkát, a tábor profilját figyelembe véve 

milyen tervei vannak. 

3. A táborvezető mentoroknak a pályázatok elbírálásában részt kell venniük, a győztes 

pályázatok kiválasztásában és elbírálásában szavazati joguk van.  

4. A mentorok munkájának elősegítését biztosító tevékenységek, elvárások, feladatok minden 

táborra egységesen érvényesek. 

5. A kis-mentori pályázatnak már tartalmaznia kell a kész programtervet vagy részletes vázlatot 

arról, hogy mivel szeretne hozzájárulni a tábor sikerességéhez. 

6. Amikor a kis-mentor munkájára nincs szükség, akkor szabadidővel rendelkezik. 

7. A kis-mentornak kötelessége támogatni a táborvezető mentorok és fejlesztő tanárok munkáját 

így emelve a tábori programok hatékonyságát.  

8. A kis-mentornak törekednie kell a táborozó gyerekek kérdéseinek, problémáinak 

megoldására a tábor teljes ideje alatt.  

 

 

A kis-mentorok feladatainak meghatározása 

A kis-mentorok magatartásukkal, kommunikációjukkal értéket képviselnek és példát kell, hogy 

mutassanak. Fontos, hogy a kis-mentorok kéréseket fogalmazzanak meg az utasítások helyett. 

Nem a fegyelmezés a feladatuk. A kis-mentor feladatainak és szabadidejének a meghatározása 

előzetes egyeztetés alapján történik. A kis-mentorok feladatai két nagyobb egységből tevődnek 

össze: egyrészt a mentorok munkáját segítő tevékenységből, másfelől a tábor profiljába vágó 

tevékenységből. 

 

 

A mentorok munkáját segítő tevékenység 

• ha a kis-mentor betöltötte a 18. életévét, a csoport létszámától függően önálló 

gyermekfelügyelet, amelynek időtartama 120 percnél nem lehet több,  

• az ébresztés és a lefekvés időszakaiban segítő munka, 

• az étkezéseknél a kulturált étkezés „modellezése”, megmutatása, együtt étkezés a kisebb 

gyermekekkel, az alapvető illemszabályok példaszerű mutatása, 



• minden kis-mentor egy adott csoporttal dolgozik, segíti azt, 

•  szabadidős tevékenység ellátása mentori felügyelettel a fokozott balesetveszély miatt 

(pl.: labdajátékok), 

• honlapra készülő tudósítások elkészítésében aktív részvétel, 

• a kis-mentor bemutatkozója a tábor első napján (portfólió: kik ők, miért vannak jelen, 

céljaik, terveik, feladataik), 

• partneri kapcsolat kialakítása a csoporttagokkal a kis-mentor részéről, 

• a kis-mentor szabadidejének meghatározása a táborvezetővel egyeztetve történik. 

 

A tábor tematikájának megvalósulását biztosító feladatok 

• A pályázati kiírásban meghatározott profilnak megfelelően ezek a következők lehetnek: 

játékos vetélkedő, irányított beszélgetés, PPT az adott témából, az önkéntes kreativitása 

szerint és kitűzött céljainak megfelelően, (ezeket minden esetben a táborvezetővel és 

saját mentorával egyeztetni kell, elkerülendő, hogy minden kis-mentor ugyanazon 

feladatra készüljön), 

• hazai nyelvi táborban nyelvi óra megtartása a nyelvszakos hallgatók esetében, 

• honlapra készülő tudósítások elkészítésében aktív részvétel, fordítói feladatok ellátása. 

 

 

Feladatok a külföldi táborok esetében 

• gyermekfelügyelet, gyerekek kísérése a szállásra, szállásadó családokhoz, 

• közös programok tervezése, levezetése (pl. séták az adott városban, idegenvezetés – 

előzetes felkészülés alapján), 

• a honlapra kerülő cikkek megírása, fordítói feladatok ellátása. 

 

A táborban való magatartásra irányadó a Csányi Alapítvány Együttélési Szabályzata és 

Házirendje. Amennyiben a kis-mentorok a vállalt feladataikat nem teljesítik, a következő 

időszak pályázataiban nem vehetnek részt.  


