
                                                                                          

 

 

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért, az AMNESIA csoporttal közösen 

„Láss, tanulj, váltsd valóra V.- Innováció a divat világában” 

címmel közös pályázatot hirdet középiskolai és felsőoktatási tanulmányokat folytató 

diákjai számára 

 

 

A pályázat célja: Lehetőséget biztosítani a gyerekek számára önálló ismeretszerzésre többek 

között a tervezés, a divat, a stílus és a legújabb trendek témakörökben. A tanulmányokat 

támogató, segítő szakmai kapcsolati tőke építése. A pályázatban szereplő szakterületek 

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 az alábbiak közül valamelyik feltételnek megfelelnek: 

 

• középiskolai/felsőoktatási tanulmányok folytatása 

• jeles vagy 4,5 feletti tanulmányi eredmény 

• kiváló sport-, és versenyeredmények 

• közösségért végzett kiváló munka 

 

A pályázat tartalma: 

• A pályázó önéletrajza egy A/4-es oldal terjedelemben. 

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

Részletezve miért lenne hasznos számára a kis-szakmai gyakorlat az ágazatvezető mellett. 

• A kiválasztott terület bemutatása összefoglaló jelleggel 2-3 A/4-es oldal terjedelemben. 

 

A pályázatból való kizárást vonja maga után: 

• a pályázati anyag hiányos vagy határidőn túli beküldése 

• plagizálás 

• a pályázat határidőn túli beküldése 

• a tanulmányi szerződésben vállaltaktól való jelentős eltérés 

• az Alapítvány Együttélési Szabályainak és Házirendjének megsértése 

 



 

Választható területek: 

• tervezés, grafika 

• modellezés, szabászat 

• anyagrendelés, anyagok kezelése, kivitelezés/gyártás 

• marketing/ PR 

• értékesítés/ Web shop 

• nagykereskedelem/kiskereskedelem partnerek kezelése 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázati anyagon szerepelnie kell a pályázat címének, 

a pályázó/k nevének (B-s kódjának) és életkorának. EGYÉNILEG lehet pályázni. Egy 

jelentkező, egy témakörben, egy pályamunkával indulhat. Az elkészült munkákat február 28-ig 

add át mentorodnak, aki Közösségi Ház pályázatait egyszerre fogja postázni (a bélyegző 

dátuma március 1.). A határidő után postára adott pályaművek nem kerülnek elbírálásra. 

 

A pályázat értékelése: Elbírálás során az egyéni stílust, a motivációt, az önálló KREATÍV 

megoldásokat vesszük figyelembe. A beérkező pályázatok elbírálását az AMNESIA szakmai 

munkatársaiból álló bizottság végzi. A díjazottak nevét legkésőbb 2023. március 15-én a Csányi 

Alapítvány honlapján www.csanyialapitvany.hu tesszük közzé.  

 

A nyertesek kis-szakmai napon vesznek részt Budapesten az AMNESIA szakemberei 

irányításával március 30-án. 
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