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F E L H Í V Á S 

 
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság 1 fő facilitátort keres a (be)Vonzó című 
projektjének Járási Ifjúsági Konferenciája megvalósításához az alábbiak szerint: 
 
A rendezvény helye és ideje: Törökbálint, 2018. november 16-17.  
A konferencia programja várhatóan 2018. november 16. 12.00 órától kezdődik, és 2018. 
november 17-én 14.00 óráig tart. 
 
A rendezvény résztvevői, célja, tartalma: A Konferenciára a Budakeszi és Érdi járások által 
érintett döntéshozók (polgármesterek és önkormányzati képviselők elsősorban), ifjúsági 
szakemberek, valamint fiatalok kerülnek meghívásra, ahol a települési ifjúsági részvétel jó 
gyakorlatait ismerhetik meg, egyben lehetőség nyílik ifjúságszakmai egyeztetésre a járások 
településeinek meghívott döntéshozóival és ifjúsági közösségeivel egyaránt.  
 
A facilitátor által ellátandó feladatok: 

• Aktív részvétel a Konferencia előkészítő megbeszélésein, és egy alkalommal az 
értékelő megbeszélésen. A találkozók várhatóan Budapesten kerülnek 
megvalósításra, előzetes időpont egyeztetést követően.  

• Az előkészítő megbeszéléseken részletesen egyeztetett feladatok ellátása a 
rendezvény szakmai programjának sikeres lebonyolítása érdekében. 

• A konferencia ideje alatt a facilitátori feladatok ellátása. 
• A konferencia részletes szakmai programjának összeállítása, és megvalósításának 

koordinálása a helyszínen. 
• Közreműködés a rendezvény szakmai dokumentációjának elkészítésében. 
• Szakmai együttműködés a projekt és a konferencia által érintett szereplőkkel. 

 
Jelentkezési feltételek:  

• Ifjúságszakmai területen szerzett több éves facilitátori tapasztalat. 
• Az előkészítő és értékelő találkozások, valamint a Konferencia időtartama alatti 

folyamatos rendelkezésre állás vállalása. 
• Előnyt jelent a fiatalok és döntéshozók közötti találkozások lebonyolításában szerzett 

tapasztalat, valamint képzői tapasztalat. 
 
Jelentkezés módja: 
Jelentkezni a barnabas.gulyas@gyiot.hu e-mail címre történő jelentkezés megküldésével 
lehetséges. A jelentkezés során az alábbiakra térjen ki a jelentkező:  

• Facilitátori és ifjúságszakmai tapasztalatok bemutatása 
• Fizetési igény meghatározása 
• Rövid (maximum 1 oldalas) elképzelés a konferencia programjáról 
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Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 20., csütörtök,  
Pályázók értesítése várhatóan legkésőbb 2018. szeptember 24-ig. 
 
Költségek: A facilitátori feladatokat ellátó, kiválasztott személlyel előzetesen szerződést 
kötünk, amely a munkavégzés főbb paramétereit tartalmazza. A facilitátori tiszteletdíj 
előzetes megállapodás alapján a szakember (vagy szervezete, gazdasági társasága) által 
kiállított számla alapján történik, az értékelő találkozót és a feladatok teljes körű elvégzését 
igazoló teljesítésigazolás kiadását követő 14 napon belül, egy összegben. A Konferencia 
során felmerülő szállás és étkezési költséget a GYIÖT finanszírozza.  
 
További tájékoztatás kérhető: a barnabas.gulyas@gyiot.hu e-mail címen, vagy telefonon 
Gulyás Barnabás, projektvezetőtől a 30/701-1792-es mobilszámon. 
 


