PÁLYÁZATI FELHIVÁS
TINLAB MENTORI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
"Tudta, hogy a legtöbb társadalmi innovációs ötlet megvalósítása a szakértelem és az önkéntesség
hiánya miatt hiúsul meg? A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium az anyagi erőforrások
előteremtésén túl ezért ezek biztosításában is segíteni kíván a társadalmi innovátorok számára. Ha
Ön releváns mentorálási, tanácsadói ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkezik és szívügye a
társadalmi problémák megoldását célzó projektek felkarolása, itt a lehetőség, hogy csatlakozzon
hozzánk!"

2020. végén elindult egy úttörő kezdeményezés Magyarországon, a Társadalmi Innovációs
Nemzeti Laboratórium (TINLAB - https://www.elte.hu/innovacio/tinlab), melynek célja a
társadalmi innováció nemzeti szintű fejlesztési keretrendszerének kidolgozása. Megtörtént a
társadalmi innováció definiálása, tematikus fórumok előkészítése, amelyek keretében az
akadémiai, civil, állami és gazdasági szereplők tudnak majd együtt dolgozni új kutatási és
innovációs programokon, kísérleti projekteken. A társadalmi innováció nyolc
fókuszterületeként az alábbiakat azonosítottuk:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

digitalizáció;
kultúra, kreativitás;
helyi fejlesztések, jó kormányzás;
környezeti innovációk, klímavédelem;
társadalmi jóllét;
munka jövője, a jövő gazdasága társadalmi aspektusai;
humán rendszerek;
a társadalmi innováció menedzsmentje.

A TINLAB célok elérése érdekében kiemelt feladatunk a társadalmi innovációval kapcsolatos
tudás terjesztése, szakemberek felkészítése, szakmai hálózat kiépítése. A szakmaimódszertani megalapozáson, kutatásokon túlmenően tevékenységünk kiemelt fontosságú
része társadalmi innovációs pilot projektek megvalósítása.
A 2026-ig tartó időszakban pilot projektek (min. 40 db) támogatásával innovatív modellek,
termékek és szolgáltatások tesztelésére kerül sor valódi környezetben, településeken,
térségekben, intézményrendszerekben. A 2022. első félévében elinduló pilot projektek
szakmai támogatása érdekében jelen felhívással elindítjuk a TINLAB országos
mentorhálózatának a felépítését. A mentorhálózat általános célkitűzése a társadalmi
innovátorok és potenciális társadalmi innovációs projektgazda szervezetek (= mentoráltak)
támogatása az innovációs folyamat valamennyi ciklusában. A mentorhálózat feladata maga a
mentorálási tevékenység, valamint a társadalmi innovációs szemlélet és az ezekkel összefüggő
követelmények teljesítéséhez szükséges tudás átadása a mentoráltak részére.

A PROJEKT AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÉS A
NEMZETI KUTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL
TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE.

Miért érdemes mentorként csatlakozni a TINLAB-hoz?
✓
Részvételi lehetőség egy nemzeti szintű, társadalmi innovációs célú úttörő
kezdeményezésben;
✓
Szakmai tapasztalatszerzési, tanulási és kapcsolatépítési lehetőség a
mentorhálózat keretében;
✓
Társadalmi innovációs ötletek fejlesztésében, társadalmi problémák
megoldásában való szerepvállalás;
✓
Pro Bono mentorálási lehetőség.
Mi lesz a mentor feladata?
✓ A pilot projektek mentorálása: szakmai, kommunikációs, piackutatási,
partnerségépítési és személyes segítségnyújtás, folyamatos bátorítás,
visszajelzések adása a projektgazda számára a társadalmi innovációs folyamatban;
✓ A fejlesztési folyamat tervezésében való közreműködés (pl. projekt ütemterv
véleményezése);
✓ Folyamatos monitoring végzése, a mérföldkövekhez kapcsolódóan az elvégzett
munka projektgazdával való közös értékelése;
✓ Szakmai kérdések, elakadások megválaszolása személyes és online megbeszélések
alkalmával, vagy írásban;
✓ Kapcsolati hálójának megosztása a mentoráltakkal (ajánlás, bemutatás
formájában);
✓ Jó példák, bevált üzleti modellek, módszertanok bemutatása;
✓ Meglévő kompetenciák esetén speciális szakértői feladatok ellátása, vagy szakértő
bevonására történő javaslattétel;
✓ A szükséges projekt módosítások kezdeményezése;
✓ Hálózati találkozókon való részvétel;
✓ Közreműködés a TINLAB eredmények kommunikációjában.
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Mik a jelentkezés feltételei?
1) Önéletrajz az 1. sz. melléklet szerinti minta alapján
2) Igazolt legalább 3 éves mentori és/vagy tanácsadási gyakorlat, továbbá 3 éves
innovációs tapasztalat, és legalább 1 társadalmi innovációs projekt sikeres
megvalósítása (kiemelve a fenti nyolc fókuszterületen szerzett releváns
tapasztalatokat) a 2. sz. melléklet szerinti minta alapján
3) Motivációs levél
4) Felvételi interjú
Mi a jelentkezési határidő? 2022. március 31.
Hova kell benyújtani a pályázatot? mentor@harfaalapitvany.hu e-mail címre
Mikor tudom meg, hogy sikerült-e a pályázatom? 2022. április 30.
Hol kérhetek további információkat? Hollósi Szabolcs elnök, stratégiai vezető 30/2277559

Miskolc, 2022. március 8.

Hollósi Szabolcs elnök
Hárfa Alapítvány
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