
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

OBECNÉ 

 

Program Youth Exchange působí v rámci týmu Strategy Unit nadace Open Society 

Foundations a hledá možnosti pro podporu smysluplného zapojení mládeže v rámci Open 

Society Foundations. Program Youth Exchange se zaměřuje na práci s dynamickými 

mladými aktivisty, kteří přinášejí změnu a podporují misi a hodnoty otevřené společnosti.  

 

Community Youth Fellowships 2018 

Pokyny A Přihláška 

Program Youth Exchange v partnerství s programem Public Health Program hledají 

uchazeče o stipendia Community Youth Fellowship. 

 

Stipendia Community Youth Fellowship budou podporovat dynamické mladé aktivisty 

ve věku 18 až 30 let, kteří chtějí realizovat projekt na základe vlastního návrhu, který se 

zaměřuje na propojení mezi komunitami LGBTQIA (lesby, gayové, bisexuálové, 

transgender osoby, queer, intersexuálové, asexuálové) a romskými komunitami, jakož i 

mnohé vrstvy diskriminace, kterým tato komunita čelí v oblasti zdravotní péče. 

 

Tento stipendijní program přímo pojmenovává hrozby diskriminace pro otevřenou 

společnost a snaží se vytvořit prostředí pro rozvoj vůdčích schopností podporující mladé 

lidi, kteří mají s uvedenými problémy přímé zkušenosti. 

 

Prohlášení o záměru je třeba doručit do 10. ledna 2018 (23:59 SEČ) a musí být podáno 

zde. 
 

Tento dokument obsahuje pokyny k stipendijnímu programu, kritéria způsobilosti a 

informace, jak se přihlásit. 

POKYNY A PŘ IHLÁŠKA  

 

https://www.opensocietyfoundations.org/about/mission-values
https://opensocietyyouthfellowshipprogram.submittable.com/submit/94688/2018-public-health-community-youth-fellowships
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Public Health Program v nadaci Open Society Foundations je zaměřen na boj proti 

diskriminaci a zneužívání ve zdravotnictví a pomoc komunitám, kterým se dostává 

minimální nebo nedostatečné péče kvůli tomu, kdo jsou – včetně Romů a dalších menšin, 

transsexuálů a intersexuálů, lidí s intelektuálním a psychosociálním postižením, sexuálních 

pracovníků, lidí užívajících drogy, migrantů a uprchlíků. 

 

ČÁST I: VŠEOBECNÉ POKYNY A KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI 

Situace 

 

Evropské antidiskriminační právo plně neuznává nebo neřeší těžkosti a sociální postavení 

romské komunity LGBTQIA. Rovněž i sociální politiky nedostatečně řeší všudypřítomné a 

prolínající se vzorce diskriminace a nerovnosti. 

 

Tento segment obyvatelstva postihuje enormní disparita zdravotního stavu, intenzivní 

marginalizace, kombinace etnického a sexuálního útlaku ze strany většinové společnosti a 

diskriminace a umlčování v rámci širší romské komunity. Jednotlivci v romské komunitě, 

kteří chápou svou vlastní identitu jako soukromou, rozmanitou a fluidní, mohou těžit z 

dalších příležitostí a sociálního kapitálu, neboť zvyšují svou roli jako aktivisté v rámci 

romského hnutí. 

 

Zaměření projektu  

 

Prostřednictvím stipendijních programů Community Youth Fellowship se nadace Open 

Society Foundations pokouší o to, aby slibným lídrům poskytovala podporu, kterou 

potřebují pro rozvíjení slibných nápadů, které vyřeší problémy v jejich komunitách a 

podpoří hodnoty otevřené společnosti. 

 

Programy Community Youth Fellowship reagují na potřebu zvýšeného zapojení mladých 

lidí do těchto otázek tím, že se snaží podporovat dynamickou mládež – jednotlivce ve věku 

18 až 30 let, kteří chtějí v České republice realizovat projekt podle vlastního návrhu, který se 

zaměřuje na propojení mezi komunitami LGBTQIA a romskými komunitami i na mnohé 

vrstvy a formy diskriminace, kterým tato komunita čelí v poskytování zdravotní péče. 

 

Projekty, které se snažíme podpořit, se mohou zaměřit na jakoukoli oblast zdravotních práv 

relevantní pro mladou romskou komunitu LGBTQIA, včetně sexuality, reprodukčních práv, 

zdravotního postižení, kvality života, přístupu ke službám zdravotní péče, ohleduplné 

zdravotní péče, souhlasu, stigmatu apod. 

 

Přístup k projektům 

 

Uchazeči mohou k dosažení cílů a záměrů svých projektů použít jednu nebo více strategií, 

včetně, avšak nikoli výlučně, participativního akčního výzkumu, nátlakových nebo 

vzdělávacích kampaní, organizování na nejnižší úrovni, hledání cest jak řešit stávající 

porušování práv, určení nebo zavedení pozitivní praxe apod.  

 

https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/public-health-program
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Bez ohledu na použitou strategii nebo řešená témata se musí všechny projekty podpořené 

v programech Community Youth Fellowship zaměřovat na specifické problémy v komunitě 

uchazeče. 

 

Programy Community Youth Fellowship NEPODPORUJÍ: 

 

• Zápis do akademických institucí ke studiu s právem nebo bez práva na získání titulu, 

včetně dizertačního výzkumu. Také, jak je uvedeno v sekci „Časový závazek“, 

stipendisti nemohou být v době podpory řádnými studenty. 

• Lobbing nebo politické aktivity. Potenciální zájemci si před podáním přihlášky musí 

pečlivě prostudovat naše Pravidla pro lobbování za daňové zákony. V případě získání 

stipendia musí žadatel souhlasit s upuštěním od zakázaného lobbingu a politických 

aktivit během trvání podpory. 

 

Stipendium 

 

K stipendiu patří podpora na plný úvazek po dobu 18 měsíců (případně přepočtená na 

částečný úvazek nebo 12měsíční projekty). K tomu mohou stipendisté žádat o prostředky na 

cestovné v rámci projektu a projektovou podporu. Bude jim také poskytnuto zdravotní 

pojištění a možnost různých školení, navazování kontaktů a profesního rozvoje. 

 

Účelem stipendia je podpořit jednotlivé stipendisty. Proto program pokryje pouze náklady 

jednotlivců a finance nemohou být použity jako příspěvek ke mzdě jednotlivce. 

Nezapomínejte, že se grant pro stipendisty považuje za veřejnou informaci a jména 

stipendistů spolu s popisy projektů budou zařazeny do auditovaných finančních výpisů Open 

Society Foundations podle předpisů IRS. 

 

 

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI  

 

1. Věk: Uchazeči musí být na začátku stipendia ve věku 18 až 30 let. 

 

2. Zaměření projektu: Uchazeči musí navrhnout projekty, které se zaměřují na oblast 

zdravotních práv relevantních pro mladou romskou komunitu LGBTQIA, jako je 

sexualita, reprodukční práva, zdravotní postižení, kvalita života, přístup ke službám 

zdravotní péče, ohleduplná zdravotní péče, souhlas, stigma atd. 

 

3. Profesní rozvoj: Uchazeči musí být na začátku pracovní kariéry a měli by se zajímat 

o to, co musí splňovat, aby byli maximálně užiteční jako aktivisté a školitelé na 

konkrétních místech a v konkrétní problematice. Nejsou určeny žádné podmínky 

minimálního vzdělání. 

 

4. Přímo dotčení jednotlivci: K podání žádosti vyzýváme zejména uchazeče, na něž 

mají uvedené problémy, politiky, praxe a systémy, které způsobují diskriminací vůči 

členům romské komunity LGBTQIA, přímý dopad, nebo s nimi mají osobní 

zkušenost. 

 

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/tax-law-lobbying-rules-20120620.pdf
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5. Potenciál a přístup: Hledáme kandidáty, kteří nemají snadný přístup k existujícím 

vůdčím strukturám nebo jiným cestám k úspěchu, ale kteří mají přesto náboj, 

schopnost a houževnatost, aby se chopili příležitosti k růstu a rozvoji, když se tato 

možnost naskytne. 

 

6. Časový závazek: Stipendium je zamýšleno na dobu 18 nebo 12 měsíců a může začít 

mezi srpnem a listopadem 2018. Projekty by měly být buď na plný úvazek 

(minimálně 35 hodin týdně) nebo na částečný úvazek (minimálně 20 hodin týdně). 

Stipendisté nemohou být v době stipendia řádnými studenty nebo mít zaměstnání na 

plný úvazek, a to ani v případě, kdy je stipendium jen částečné. 

 

7. Lokalizace projektu a účel: Uchazeči mohou působit v těchto zemích: 

1. Česká republika 

2. Slovensko 

3. Maďarsko 

4. Rumunsko 

5. Makedonie 

6. Srbsko 

 

8. Mentor/supervizor/přeborník: Uchazečům se důrazně doporučuje, aby našli 

minimálně jednu osobu, která jim bude poskytovat rady, vedení a podporu během 

trvání celého projektu – někoho, koho lze označit za mentora uchazeče, jeho 

supervizora nebo „přeborníka“. Tato osoba může, ale nemusí být z hostitelské 

organizace (popsáno níže). Tato osoba by měla být seznámena s projektem uchazeče 

a zavázána pomoci stipendistovi dosáhnout projektového cíle a záměru, a měla by 

být zavázána podpořit uchazeče v růstu a rozvoji na poli aktivismu nebo vzdělávání. 

Tato osoba by také za ideálních okolností měla mít dobré znalosti o otázce, na kterou 

se projekt stipendisty zaměřuje, nebo s geografickou lokalitou, ve které bude projekt 

realizován. 

 

9. Hostitelská organizace: Uchazečům je doporučeno, není to ale podmínkou, aby 

pracovali s hostitelskou organizací. Hostitelské organizace – které mohou být 

nátlakovými nebo komunitními skupinami, vzdělávacími nebo výzkumnými 

institucemi, vládními agenturami, neziskovými organizacemi nebo sdruženími – 

mohou poskytovat zdroje jako například prostory, technologie, sítě jako i mentorství 

a vedení. Stipendijní program vyzývá hostitelské organizace, aby poskytly věcný 

podíl na projektu, jako jsou např. kancelářské prostory a nezbytné režijní náklady. 

Hostitelské organizace mohou také navýšit hodnotu stipendia a poskytnout další 

výhody. Program stipendia neposkytuje hostitelské organizaci doplňkové prostředky. 

 

Pokud budete vyzváni k zaslání plné přihlášky, budete požádáni o poskytnutí dalších 

informací o hostitelské organizaci, a ta vám může pomoci při dokončení přihlášky. 

Také můžeme požádat hostitelskou organizaci, aby s námi uzavřela memorandum o 

spolupráci v závislosti na úrovni zapojení v projektu 
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ČÁST II: PŘIHLÁŠKA  

 

JAK SE PŘIHLÁSIT  

 

Žadatelé musí do 10. ledna 2018 provést tyto dva kroky: 

  

• Vyplnit registrační formulář online (zde). Po registraci budou mít uchazeči přístup 

k samotné žádosti. 

 

• Nahrát k žádosti následující dokumenty:  

 

o ŽIVOTOPIS (maximálně 2 strany) 

 

o PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU: Buď ve formě dopisu s jednoduchým 

řádkováním (maximálně 2 strany) ve struktuře podle předlohy online, NEBO 

ve formě videa nebo zvukové nahrávky (maximálně 4 minuty) s pokrytím 

stejných bodů, které lze nalézt v předloze. 

 

Uchazeči mohou předložit pouze jedno písemné nebo nahrané prohlášení o záměru, a to 

pouze pro jeden navrhovaný projekt. 

 

Uchazeči, kteří předloží několik žádostí nebo navrhnou několik projektů v jedné žádosti, 

nebudou zohledňováni. 

 

Poté, co budou přezkoumána prohlášení o záměru a životopisy, bude omezený počet 

uchazečů vyzván k předložení úplných návrhů, které budou přijaty pouze na základě výzvy. 

 

Ti, kteří budou vyzváni k předložení úplných návrhů, dostanou všechny potřebné 

podrobnosti týkající se obsahu a struktury návrhů. 

 

Kompletní pokyny v angličtině, romštině, češtině, slovenštině, maďarštině, rumunštině, 

srbštině a makedonštině naleznete v sekci Stáhnout soubory (Download Files) na této 

webové stránce. Máte-li dotazy nebo máte technické potíže s online formulářem, kontaktujte 

prosím pracovníky programu Youth Exchange na e-mailové adrese 

youth.exchange@opensocietyfoundations.org. 

 
 

 

 
 

 

https://opensocietyyouthfellowshipprogram.submittable.com/submit/94688/2018-public-health-community-youth-fellowships
mailto:youth.exchange@opensocietyfoundations.org

