
       

   

 

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért, a BONAFARM cégcsoporttal közösen 

„Gyakorlat teszi a mestert IX.” 

címmel közös pályázatot hirdet középiskolai és felsőoktatási tanulmányokat folytató 

diákjai számára 

 

 

 

A pályázat célja:  

Lehetőséget biztosítani a gyerekek számára önálló ismeretszerzésre. A középiskolás diákok 

számára segítségnyújtás a pályaválasztásban. A felsőfokú tanulmányokat támogató, segítő 

szakmai kapcsolati tőke építése. A pályázatban szereplő szakterületek szakértői és 

vezetőmunkatársai mellett egy egész napos gyakorlati tapasztalat-, és ismeretszerzés 

lehetőségének biztosítása. 

 

A pályázók köre:  

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért B-s kóddal rendelkező támogatottjai, akik középiskolai 

vagy felsőfokú tanulmányokat folytatnak. 
 

A pályázat tartalma: 

 

• Motivációs levél, melyben a pályázó összefoglalja, hogy miért szeretne pályázni, miért 

az adott ágazatot választotta, részletezve szerinte miért lenne hasznos számára a szakmai 

nap a szakértő, illetve vezetőmunkatárs mellett. (2-3 oldal A/4 terjedelemben, Word 

formátum, sorkizárt, Times New Roman, 12-es betű nagyság) 

• Mentor ajánlása, amely tartalmazza a pályázó eddig elért verseny és tanulmányi 

eredményeit, közösségért végzett munkáit és egy rövid összefoglalót a pályázóról 

(maximum egy A/4-es oldal terjedelemben). 

• Jelentkezési lap, melyet a 1. számú melléklet tartalmaz. 

 

A pályázatból való kizárást vonja maga után: 

• hiányos pályázati anyag benyújtása 

• a pályázat határidőn túli beküldése 

• a tanulmányi szerződésben vállaltaktól való jelentős eltérés 

• az Alapítvány Együttélési Szabályainak és Házirendjének megsértése 



 

Választható ágazatok: 

• sertés 

• növénytermesztés 

• vadászat 

• vetőmag 

• szarvasmarha 

• takarmány 

• baromfitenyésztés, feldolgozás 

• húsfeldolgozás 

• húskészítménygyártás 

• tejfeldolgozás 

A válaszható ágazatokról, a telephelyekről és a gyakorlatot vezető személy szakterületéről 

részletesebb összefoglaló a 2. számú mellékletben található. 

 

A pályázat benyújtásának határideje, módja:  

A Csányi Alapítvány (B-s kóddal rendelkező) támogatottjai egyénileg jelentkezhetnek a 

hiánytalan pályázati anyag beküldésével.  

A pályázati anyagot egy Word fájlban kérjük beküldeni, melynek elnevezésére vonatkozó 

elvárás: nev_jelentkezesi_kod 

Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be, de a jelentkezési lapon megjelölhet legfeljebb 

három jelentkezési kódot. A jelentkezési kódok a 2. számú mellékletben találhatóak.  

A pályázati anyagot a palyazatok@csanyialapitvany.hu e-mail címre kell beküldeni legkésőbb 

2022. szeptember 25-ig.  

 

 

A pályázat értékelése:  

A beérkező pályázatok elbírálását egy bizottság végzi. A szakmai napokon részt vevők nevét 

2022. október 15-ig a Csányi Alapítvány honlapján www.csanyialapitvany.hu tesszük közzé. 

 

 

A pályázat díjazása:  

Egy szakmai napon való részvétel 2022 október 24-28 közötti időszakban. 

A sikeresen pályázó fiatal betekintést nyer az ágazatban folyó munkafolyamatokba, 

munkakörülményekbe, megismeri kisérőjének munkakörét, érzékelni tudja a feladatokat, a 

felelősségi kört és a munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat. 
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