Hosszú távú önkéntesség
a Magyar Nemzeti Portrétárnál
Mikor? 2019. szeptember – 2020. augusztus
Hol? Budapesten
Mi a téma? Múzeumpedagógia és non-formális oktatás, családfakutatás,
kiadványszerkesztés, rendezvények szervezése és lebonyolítása.
Fogadó szervezet: Nemzeti Portrétár Alapítvány (http://npg.hu/ )
Koordináló szervezet: Magyar Önkéntesküldõ Alapítvány (http://hvsf.hu )
Kapcsolattartó: Takács Panka, evs.hvsf@gmail.com

A Nemzeti Portrétárról
Célunk felkutatni és internetes adatbázisban bárki számára elérhetővé tenni mindazoknak a
hölgyeknek és uraknak még fellelhetõ arcképét, akik életükkel, munkásságukkal részesei
voltak a magyar történelemnek. Ennek érdekében a felkutatott történelmi arcképek
tudományos beazonosítását, és az illető személlyel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés
elősegítését is célul tűzzük ki magunk elé. Nem csak történészek, illusztrátorok,
művészettörténészek, családfakutatók és oktatók szakmai munkáját kívánjuk segíteni,
küldetésünk, hogy tevékenységünket minél több érdeklődő számára elérhetővé tegyük.
A projektről
Az önkéntesek a következő tevékenységekben vehetnek részt:
● interaktív, non-formális múzeumpedagógia: a kerület iskoláinak bevonásával kreatív,
művészeti-történelmi foglalkozások szervezése az alapítvány munkatársának
segítségével. Szeretnénk az önkénteseknek szabadságot adni a témakör és
munkamenet kialakításában.
● kiállítások szervezése és megvalósítása: a galéria időszakos kiállításainak
szervezésében való segítség, előkészületi munkálatok, kapcsolattartás a portrék
tulajdonosaival, kiállítótér elrendezése, kiállítás megnyitók szervezési és lebonyolítási
folyamatában való segítség
● kiadványszerkesztés: a kiállításokhoz kapcsolódó kiadványok, illetve promóciós
anyagok szerkesztésében, grafikai munkában való részvétel
● kutatás, családfakutatás: alapítványunk szakértőinek vezetésével az önkénteseknek
lehetőségük lesz belemerülni a családfakutatás és portré kutatás rejtelmeibe, a terepi
munkában való részvételre, illetve az ehhez kapcsolódó képzéseken való részvételre
● honlapszerkesztés, adatbázis-kezelés: a portrékról való online-adatbázis vezetésében
és frissítésében, valamint az alapítvány honlapjának és közösségi médiafelületeinek
szerkeztésében való segítség, blog vezetése az önkéntes tevékenységről és egyéb
kapcsolódó témákról

● az Európai Szolidaritási Testület és az önkéntesség népszerűsítése: a Magyar
Önkéntesküldő Alapítvány tájékoztatóin való részvétel, személyes élmények megosztása
az érdeklődőkkel
● saját projekt: az alapítvány nyitott az önkéntesek egyéb, témához kapcsolódó ötleteinek
megvalósításában való segítségre, mind a múzeumpedagógia, a restauráció és a kutatás
területén
Az önkéntesek profilja
Két határon túli (felvidéki, illetve erdélyi) magyar önkéntest várunk, akik
● érdeklődnek a Kárpát-Medence történelme, a művészetek és a művészettörténet iránt
● szeretnek különböző korosztályokkal foglalkozni a gyerekektől kezdve
(múzeumpedagógia) az idősebbekig (családfakutatás)
● jó kommunkiációs készséggel rendelkeznek
● szívesen próbálnak ki új dolgokat, ismerkednek új emberekkel
● kreatívak, alapvető számítástechnikai ismeretekkel rendelkeznek
● érdekli őket a kiadványszerkesztés
● szívesen részt vesznek rendezvényszervezési munkálatokban, az adminisztrációtól
kezdve a megvalósításig
● De legfőképp nyitottak, pozitívak, akik jelenlétükkel új lendületet hoznak az alapítvány
életébe, hogy tevékenységünk még több érdeklődőhöz eljuthasson

Gyakorlati tudnivalók
Az önkéntesek Budapesten, a 11. kerületben (a Móricz Zsigmond körtér közelében) fognak
lakni. A lakhatás költségeit a program fedezi. Ezen kívül az önkéntesek étkezési hozzájárulást
és az Erasmus+ útmutató szerint megállapított mennyiségű zsebpénzt kapnak havonta. Az
egyszeri oda- és visszautazás költségtérítése az Erasmus+ program által megállapított
összeghatárig történik, a lakóhelytől való távolság függvényében. A helyi közlekedéshez való
hozzájárulás az önkéntesek választása szerint kerékpár vagy havi tömegközlekedési bérlet
biztosítása formájában fog történni.
Jelentkezés
Fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel az evs.hvsf@gmail.com címen.
Jelentkezési határidő: 2019. május 31

