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F E L H Í V Á S 
két gyakornoki pozícióra 

 
 
A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet Hungary) felhívást intéz 
felsőoktatási hallgatók és pályakezdők részére három hónapra szóló gyakornoki pozíciók 
betöltésére. 
 
Praktikus részletek 
 

A gyakornoki pozíció betöltésének időtartama: 2010. november 1 – 2011. január 31. 
 

Feladatkörök: kutatási részfeladatok, események szervezésével kapcsolatos 
részfeladatok, adatbázis-kezelés 
 

A betöltendő feladatkörök szakterületei:  
- Európai külpolitika és nemzetközi fejlesztési szakpolitika; 
- Harmadik szektor fenntarthatósága különös tekintettel a magánadományozás és 

alternatív finanszírozási mechanizmusok (a pénzpiaci szereplők és a 3. szektor 
szereplőinek kapcsolata) kérdéskörére. 

 

A gyakornoki munkaidőtartam: a kiválasztott feladatkör jellegétől, mennyiségétől függően 
megbeszélés tárgyát képezi. 
 

Az alapítvány bemutatása 
 

Alapítványunk víziója szerint önszerveződő egyének és közösségeik emberi méltóságot 
tisztelő, felelős és fenntartható kapcsolatrendszerének kialakításáért dolgozik. 
Küldetésünk  

� a közösségi szereplők közötti együttműködések ösztönzése, 
� a közösségek tagjai önszerveződő képességének megerősítése, 
� az emberi méltóság, felelősség és fenntarthatóság közösségi értékeit érvényre 

juttató attitűdök, és szemléletmódok formálása, 
� közérdekű érdekérvényesítés, szabályozók alakítása. 

1996 óta segítjük a demokratikus civil társadalom fejlesztését Magyarországon és más, 
EU-n kívüli országokban, elsősorban a Szomszédságban a Nyugat-Balkánon illetve 
újonnan a Keleti Partnerség országaiban is. Céljaink között szerepel civil szervezetek 
fejlesztése, a társadalomban betöltött szerepük megerősítése, fenntarthatóságuk 
elősegítése. Tesszük mindezt többek között adományosztó és pályázati lebonyolító 
tevékenységeken keresztül (pénzügyi forrásokat biztosítva civil szervezetek számára), 
magyar illetve európai lobby és érdekérvényesítésen, valamint önálló projektjeinken 
keresztül. Különös hangsúlyt helyezünk az alulról jövő, közösségi kezdeményezések 
bevonására, kapacitásfejlesztésére. Támogatási politikánkban is alapvető értéknek 
tekintjük a szektorok közötti együttműködést, a helyi szereplők megerősítését, az 
innovációt, a részvételi megközelítést és az átláthatósági alapelvek alkalmazását.  
 
USAID általi alapításunk óta foglalkozunk nemzetközi fejlesztési kérdésekkel. 1996 és 
2004 között hangsúlyosan tanulmányutak szervezésén keresztül, a magyar demokratikus 
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átalakulási folyamatok tapasztalatának átadására koncentráltunk, kiemelve a civil 
szektor-fejlesztési tapasztalatokat.  
Magyarország 2004-es Európai Uniós tagsága óta intenzíven veszünk részt a magyar, V4-
es illetve EU-s nemzetközi fejlesztési politika alakításában is, továbbá számos nemzetközi 
projektet valósítunk meg főként V4-es együttműködésben.  
Egyik alapítója és elnökségi tagja vagyunk a HAND Szövetségnek (www.hand.org.hu), a 
szövetségen keresztül pedig az európai CONCORD hálózatnak 
(http://www.concordeurope.org/Page.php?ID=4&language=eng). Aktívan dolgozunk a 
hálózat „Aid watch” és „Enlargement, Pre-accession and Neighbourhood Policy” 
munkacsoportjaiban. Elnökségi tagjai vagyunk a Magyar Adományozói Fórumnak 
(http://www.donorsforum.hu/) és több kollegánk a 3. szektor vezetőit tömörítő európai 
EUCLID hálózat tagja (http://www.euclidnetwork.eu/index.php) .  
 
Készülünk Magyarország EU-elnökségére is, három eseményt szervezünk az „Átmeneti 
(transition)” tapasztalatok értelmezésének céljával a civil szektor fejlesztése, 
fenntarthatóság (jó kormányzás elvének alkalmazása/átláthatóság, hatásmérés, 
alternatív finanszírozási mechanizmusok) és Keleti Partnerség vonatkozásában. 
 

A gyakornoknak nyújtjuk 
 

- az egyik vezető magyar nemzetközi fejlesztési és támogatásközvetítő szervezetnél 
gyakorlatszerzési lehetőség 

- hazai és európai szakmai kapcsolatok kiépítése 
- a magyar, a V4-es és EUs nemzetközi fejlesztési szakpolitikai ismeretek 

elmélyítése 
- kutatási, szakértői, szervezési tapasztalatok szerzése 
- szakpolitikai érdekérvényesítési tapasztalatok szerzése 
- 2011. február 1-től betöltendő nemzetközi fejlesztési szakpolitikai munkatárs 

(policy officer) pozícióra jó eséllyel pályázhat 
 

A gyakornoktól várjuk 
 

- magas szintű angol nyelvtudás 
- jó kommunikációs képesség, átgondolt felszólalási és tárgyalási képesség 

magyarul és angolul is 
- minőségi írott anyagok előállítása magyar és angol nyelven 
- igény külföldi és magyar szakmai anyagok elolvasására, feldolgozására 
- jó munkabírás, képesség több funkció ellátására, jó prioritás-felmérési képesség, 

határidő-kezelés 
- Magyarország és nemzetközi szervezetek (World Bank, ENSZ, OECD, stb.) 

kapcsolatának illetve az EU felépítésének és működésének legalább alapfokú 
ismerete 

 
 

A jelentkezés részletei 
 

2010. október 18-ig várjuk a jelentkezéseket Erős Barbara nevére az 
erosb@demnet.org.hu címen. 
 

A jelentkezés tartalmazzon egy magyar és angol nyelvű önéletrajzot, illetve egy magyar 
és angol nyelvű saját írást egy tetszőleges európai külpolitikai vagy nemzetközi fejlesztési 
kérdéskörben. Az írások ne legyenek hosszabbak 5 oldalnál. 
 
 

KÖSZÖNJÜK AZ ÉRDEKLŐDÉST ÉS VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET! 


