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Felhívás társadalmi vállalkozás ötletek mentorálására
KELTETŐ PROGRAM – 2018
 Sok éves vállalkozói vagy vállalkozásokat segítő tapasztalattal rendelkezik?
 Szívesen

használná

tudását,

tapasztalatát

mélyszegénységben

élő

közösségek segítésére?
CSATLAKOZZON HOZZÁNK ÖNKÉNTES MENTORKÉNT A KELTETŐ PROGRAMBA!

Mi a Keltető program?
Társadalmi vállalkozás ötletek generálásához, teszteléséhez nyújt segítséget olyan
szervezetek
vagy
informális
csapatok
számára,
akik
szegénységben/mélyszegénységben élő közösségekkel dolgoznak.
Bővebben a programról (mentorált szervezeteknek szóló felhívás)

Olyan önkéntes mentorok jelentkezését várjuk, akik





Rendelkeznek min. 3 év kis vagy középvállalkozói vagy ilyen vállalkozásokat
segítő tapasztalattal.
Szívesen átadnák vállalkozói tapasztalataik, tudásuk másoknak is.
Nyitottak együtt dolgozni társadalmi célú szervezetekkel/ mélyszegénységben
élő közösségekkel.
Módjukban áll legalább 6 hónapon át havonta 2-3-szor konzultálni a mentorált
szervezettel (emailen/telefonon/személyesen).

Mi lesz a feladatom? Mit vállalok?




Egy kiválasztott szervezet mentorálása a program folyamán, 2018 júniusától
2018 novemberéig).
Tereplátogatás1 a Program munkatársaival a mentorált szervezetnél.
Részvétel a Program workshopjain a következő időpontokban:
2018.06. 05.
2018.06. 28.
2018.09. 13.
2018.10. 04.
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15.30-17.00
15.30-17.00
15.30-17.00
15.30.17.00

Workshopok - tervezett dátumok

A mentorált szervezet támogatása, motiválása a workshopok közötti házi
feladatok elkészítésében.
A mentorált szervezet felkészítése a program végi prezentációra.

Az utazás költségeit a Badur Alapítvány téríti.
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Kikkel fogok együtt dolgozni?
Megvalósító: A Badur Alapítvány (1) társadalmi vállalkozások, (2) oktatási programok,
illetve (3) innovatív technológiák támogatásával, fejlesztésével halmozottan hátrányos
helyzetű, mélyszegény közösségek életminőségét hivatott javítani. A londoni székhelyű
alapítvány az Egyesült Királyságban, Laoszban és Magyarországon van jelen és működik
együtt helyi vagy regionális civil szervezetekkel.
Szakmai partnerünk: SIMPACT Nonprofit Kft., társadalmi vállalkozások és civil
szervezetek fejlesztésére szakosodott, üzleti és nonprofit tapasztalattal egyaránt
rendelkező tanácsadókból álló, öt országban tevékenykedő szervezet. Hazánkban –
többek között – a SEEDS program szakmai partnereként 68 társadalmi vállalkozás
fejlesztésében vesz részt, regionálisan az ERSTE Foundation Roma Partnerségének
implementációs partnere.
Mentorált szervezet: Kiválasztásuk folyamatban.

Hogyan lehet pályázni?
Az itt letölthető jelentkezési lapot kell kitölteni, és a krisztina.tolvaj@simpact.hu
email címre elküldeni aktuális önéletrajzával együtt. Az email tárgyába kérjük, írják
bele: Keltető 2018 – Önkéntes mentor.
Beadási határidő: 2018. április 30.

Beadandó dokumentumok:




Önéletrajz
Jelentkezési lap
Vezetői kérdőív

A pályázók kiválasztása két körben történik majd:
1. kör: Írásos pályázatok értékelése
2. kör: Személyes interjú
Kapcsolat, további információ
Tolvaj Krisztina: krisztina.tolvaj@simpact.hu
Koppány Judit: judit.koppany@badurfoundation.org
Kérjük, küldje tovább a pályázati lehetőséget olyan ismerőseinek, barátainak,
üzleti kapcsolatainak, akiket érdekelhet!
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MELLÉKLET
Társadalmi vállalkozás fogalma
Az olyan fenntartható vállalkozási tevékenységet tekintjük társadalmi vállalkozásnak,
mely alapvetően egy társadalmi probléma megoldására jött létre.
Mérföldkövek
Dátumok
2018.04.30.
2018. május folyamán
2018.06. 05.
2018.06. 28.
2018.09. 13.
2018.10. 04.
2018.11. 08.
2018.11. 16.

Mérföldkövek
Jelentkezési határidő
Szóbeli interjúk
Workshopok (4x 1 nap) - tervezett dátumok
Szervezetek prezentálják az ötleteiket a Badur Alapítvány
előtt
Badur Kuratóriuma dönt a szervezet(ek) díjazásáról

A kiválasztás szempontjai
Az alábbiakban felsorolt kritériumok alapján, legalább 6 mentort választunk ki az
összes beérkezett pályázatból:


A pályázó motivációja a Badur Alapítvány és a SIMPACT programjában való
részvételre: Lelkes és motivált jelentkezőket keresünk, akik szeretnének segítséget
nyújtani.



Vállalkozási tapasztalat: Olyan mentorokat keresünk, akiknek legalább 3 éves
vállalkozói, vagy vállalkozásokat segítő tapasztalata van.



Elkötelezettség: Olyan mentorokat keresünk, akik valóban végigkísérik a szervezet
munkáját a program folyamán, részt vesznek a képzési alkalmakon és vállalják a
szervezet személyes meglátogatását.



Civil tapasztalat: Előnyös, ha dolgozott már együtt – akár önkéntesként – társadalmi
célú szervezetekkel, társadalmi vállalkozásokkal, vagy esetleg tagja valamelyiknek.

