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Motivációs levél:

zo:.2-től napjainkig a Magyar lfjúságiVöröskereszt aktív önkéntese vagyok,valamit 2016-tól a Szabolcs

Szatmár Bereg megyei lfjúsági Vöröskereszt elnöke. Számos megyei és országos rendezvényen Vettem

részt mint önkéntes, mint csoportvezető'(pl: oilzágos Elsősegélynyújtó Verseny, országos Kortárs

Felkészítő Tábor(oKFT),Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat, 3 országos És 1 Nemzetközi

Katasztófavédelmi gyakorlaton). Az oKFT-ban sikeresen elvégeztem a Véradás

szervezés,Eszmeterjesztés,Csoportvezető l. és a Csoportvezető ll. képzést aholegyénileg és csapatban

egyaránt dolgoztam. Ez a képzés nagymértékben hozzájárult a kommunikációs és csoportvezetési

képességeim fejlesztéséhez. ldén már 3. alkalommal Vettem részt a Megyei Elnökök Tanácsán

Balatonszárszón ahol a hatékony információközlés, programok, rendezvények szervezése és

lebonyolításának menete voltak az elsődleges témakörök. RemekÜl tudok csapatban dolgozni ezt az is

bizonyítja,hogy a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálaton 3 alkalommal töltöttem be Turnusvezetői

szerepet ahol a 10 napos turnus alatt egy eredményes vezetőí csapat tagja lehettem. Jól

alkalmazkodom bárkíhez /bármihez valamint szeretek csapatban dolgozni .

Célok,tervek:

Levelemet azzal a szándékkal adom be ,hogy a hallgatók részére szervezett rendezvények

szervezésében és lebonyolításában részt vehessek valamit a korábban szerzett tapasztalataimat

tovább vihessem és újakat szerezzek. Úgy gondolom, az amit tudok nyújtani hozzájárulhat aZ egyetemi

közösség fennta rtásá hoz.

Köszönette l, és Tisztelettel

Ke lt, Nyíregyháza, 2oI9.o9.12.
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Hozzáiárulási Nvilatkozat

Alulírott Tamás lstván Gergő aláírásommal igazolom, hogy a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói

Önkormányzati Testület időközi választásával kapcsolatos jelen szabályzatát, eljárási rendjét

elolvastam, értelmeztem, rendelkezéseit, és a Szavazatszámlálő Bizottság döntését magamra nézve

kötelező érvényűnek fogadom el.

Hozzájár ulok a z ad ata im fe l haszná lá sá hoz, nyi lvá nosságra hozásá hoz.

Ke lt, Nyíregyháza, 2oL9.o9.L2.

Tamás lstván Gergő
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