
 

 
 

 

 
 

  

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

A Youth Exchange program az Open Society Foundations Strategy Unit csoportja alá 

tartozik, és a célja a fiatalokkal való jelentőségteljes együttműködés támogatása az Open 

Society Foundations tevékenységein átívelően. A Youth Exchange program olyan 

dinamikus fiatal aktivistákkal kíván együtt dolgozni, akik képesek változásokat elérni, és 

magasabb szintre emelni a nyílt társadalom misszióját és értékeit.  

 

Az Open Society Foundations Public Health Programja az egészségügyi diszkrimináció és 

visszaélések ellen harcol, és erősíti azokat a közösségeket, akik minimális vagy gyenge 

2018 Community Youth Fellowships 
Útmutató És Jelentkezés 

A Youth Exchange, a Public Health Programmal együttműködve jelentkezőket keres a 

Community Youth Fellowships ösztöndíjprogramra. 

 

A Community Youth Fellowships ösztöndíjprogram 18 és 30 év közötti dinamikus, fiatal 

aktivistákat támogat, akik egy olyan saját tervezésű projektet szeretnének megvalósítani, 

amely az LMBTQIA és roma közösségek interszekciójára és arra a sokrétű, különböző 

formákban megjelenő diszkriminációra fókuszál, mellyel ez a csoport szembesül az 

egészségügyi ellátás területén. 

 

Az ösztöndíjprogram kifejezetten nagy hangsúlyt fektet azokra a veszélyekre, amelyeket 

a diszkrimináció jelent a nyílt társadalom számára, és igyekszik egy olyan vezetőképző 

csatornát létrehozni, amely támogatja azokat a fiatalokat, akiknek közvetlen 

tapasztalatuk van a kihívásokkal, melyekre megoldást keresnek. 

 

A szándéknyilatkozatot itt kell benyújtani, a határidő 2018. január 10. (23:59 CET). 

 

Ez a dokumentum tartalmazza az ösztöndíjprogram útmutatóját, az alkalmassági 

feltételeket és a jelentkezéssel kapcsolatos információkat. 

ÚTMUTATÓ ÉS  JELENTKE ZÉS  
 

https://www.opensocietyfoundations.org/about/mission-values
https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/public-health-program
https://opensocietyyouthfellowshipprogram.submittable.com/submit/94688/2018-public-health-community-youth-fellowships
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minőségű ellátásban részesülnek a kilétük miatt − beleértve a roma és más kisebbségeket, a 

transznemű és interszexuális embereket, a szellemi és pszichoszociális fogyatékossággal 

rendelkezőket, a szexmunkásokat, a droghasználókat, illetve a bevándorlókat és a 

menekülteket. 

 

I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ ÉS ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK  

 

A háttér 

 

Az európai diszkriminációellenes törvények nem térnek ki a roma LMBTQIA közösségek 

kihívásaira és szociális helyzetére, és a szociális irányelvek sem foglalkoznak kellő 

mértékben a diszkrimináció és egyenlőtlenségek mélyrehatóan és átfedően jelenlévő 

formáival. 

 

A népesség ezen szegmense aránytalanul magas szintű egészségügyi egyenlőtlenségekkel, 

nagyfokú mellőzöttséggel, a többségi társadalom által gyakorolt összetett etnikai és 

szexuális elnyomással, valamint a tágabb roma közösségen belüli elhallgattatással 

szembesül. Azok az egyének a roma közösségeken belül, akik saját identitásukat 

magánjellegűnek, összetettnek és változónak élik meg, szerepüket magasabb szintre emelve, 

roma mozgalmak aktivistáiként további lehetőségeket kaphatnak és társadalmi tőkéjüket is 

gyarapíthatják. 

 

A projekt fókusza 

 

Az Open Society Foundations célja a Community Youth Fellowships programon keresztül 

az ígéretes vezetőknek megadni a szükséges támogatást ahhoz, hogy kiváló ötleteket 

dolgozzanak ki, melyek a közösségeikben fellépő nehézségeket megszüntetik, és 

előmozdítják a nyílt társadalom értékrendszerét. 

 

Felismerve a fiatalok ezen ügyekkel kapcsolatos tevékenysége növelésének szükségességét, 

a Community Youth Fellowships ösztöndíjprogram olyan 18 és 30 év közötti dinamikus, 

fiatal aktivistákat kíván támogatni, akik egy olyan saját tervezésű projektet szeretnének 

megvalósítani, amely az LMBTQIA és roma közösségek interszekciójára és arra a sokrétű, 

különböző formákban megjelenő diszkriminációra fókuszál, mellyel ez a csoport szembesül 

az egészségügyi ellátás területén. 

 

A támogatható projektek az egészségügyi jogok bármely olyan területére 

összpontosíthatnak, melyek relevánsak a fiatal roma LMBTQIA közösség számára, 

beleértve például a szexualitást, a reproduktív jogot, a fogyatékosságot, az életminőséget, az 

egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférést, a tiszteletteljes egészségügyi ellátást, a 

hozzájárulást, a megbélyegzést. 

 

A projekt megközelítése 

 

A jelentkezők a projektjük céljai és szándékai eléréséhez egy vagy több különböző stratégiát 

is alkalmazhatnak, beleértve a teljesség igénye nélkül a résztvevő megfigyelést, az 
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érdekképviseleti kampányokat, az alulról induló szerveződést, a létező jogsértések 

kezelésének eszközeit, a pozitív gyakorlatok összegyűjtését vagy kezdeményezését. 

 

A használt stratégiától és a választott tématerülettől függetlenül minden egyes Community 

Youth Fellowship projektnek egy specifikus probléma megoldását kell célozni, a jelentkező 

közösségében. 

 

A Community Youth Fellowship ösztöndíjprogram NEM támogatja:  

 

• A felsőoktatási intézménybe való beiratkozást, sem diplomát adó, sem diploma 

nélküli képzésekre, beleértve a disszertációs kutatást is. Ahogyan a „Szükséges 

időráfordítás” részben is szerepel, az ösztöndíjasok nem lehetnek teljes időben hallgatók 

az ösztöndíj ideje alatt. 

 

• A lobbizást vagy politikai tevékenységet. A potenciális jelentkezők a jelentkezésük 

benyújtása előtt figyelmesen olvassák el az Adótörvények lobbizásra vonatkozó 

szabályait. A jelentkezőknek az ösztöndíj elnyerése esetén kötelessége beleegyezni abba, 

hogy az ösztöndíj ideje alatt tartózkodnak a tiltott lobbizástól és politikai 

tevékenységektől. 

 

Díjazás  

 

Az ösztöndíjprogram teljes munkaidős, 18 hónapos projekteket jutalmaz, 

(részmunkaidős vagy 12 hónapos projektek esetén arányosan csökkentett mértékben). Az 

ösztöndíjasok pályázhatnak a projekttel kapcsolatos további utazási vagy egyéb 

támogatásokra, illetve egészségbiztosításhoz, különböző tréningekhez, kapcsolatépítési és 

szakmai fejlődési lehetőségekhez is hozzájuthatnak. 

 

Az ösztöndíjprogram célja egyéni ösztöndíjasok támogatása; ezért a program csak egyéni 

költségeket fedez, továbbá a támogatást nem lehet foglalkoztatásból származó jövedelem 

kiegészítéseként felhasználni. Fontos megjegyezni, hogy az ösztöndíjasok juttatásai 

közérdekű információnak számítanak, és az ösztöndíjasok neve, címe és projektjeik leírása 

szerepelni fog az Open Society Foundations auditált pénzügyi kimutatásaiban, az Egyesült 

Államok Adóhivatala (IRS) előírásainak megfelelően. 

 

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK  

 

1. Kor: A jelentkezőknek 18 és 30 év között kell lenniük az ösztöndíj megkezdésének 

időpontjában.  

 

2. A projekt fókusza: A jelentkezőknek olyan projektet kell előterjeszteni, amely az 

egészséghez való jognak a fiatal roma LMBTQIA közösség számára releváns 

területére fókuszál, például a szexualitásra, a reproduktív jogra, a fogyatékosságra, 

az életminőségre, az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférésre, a tiszteletteljes 

egészségügyi ellátásra, a hozzájárulásra vagy a megbélyegzésre. 

 

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/tax-law-lobbying-rules-20120620.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/tax-law-lobbying-rules-20120620.pdf
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3. Szakmai fejlődés: A jelentkezőknek karrierjük kezdetén kell állni, és céljuk kell, 

hogy legyen annak megtanulása, hogy miként lehet hatékonyan dolgozni 

aktivistaként és oktatóként egy bizonyos helyen vagy egy bizonyos ügyben. Nincs 

minimálisan szükséges iskolai végzettség meghatározva. 

 

4. Közvetlenül érintett egyének: Főként azon egyének jelentkezését várjuk, akik 

közvetlenül érintettek, vagy meghatározó személyes tapasztalattal rendelkeznek azon 

kihívások, irányelvek, gyakorlatok és rendszerek terén, melyek állandósítják az 

LMBTQIA roma közösség tagjaival szembeni diszkriminációt. 

 

5. Potenciál és hozzáállás: Olyan jelentkezőket várunk, akiknek eddig nem volt 

hozzáférése vezetőképző csatornákhoz vagy egyéb, eredményekhez, elismerésekhez 

vezető úthoz, azonban ennek ellenére megvan bennük a lendület, a hajlam és a 

kitartás az adódó fejlődési lehetőségek kihasználására. 

 

6. Szükséges időráfordítás: Az ösztöndíjprogramok tervezett időtartama 18 vagy 12 

hónap, kezdő időpontjuk 2018 augusztusa és novembere között bármikor lehetséges. 

A projektek lehetnek teljes munkaidősek (minimum 35 munkaóra hetente) vagy 

részmunkaidősek (minimum 20 munkaóra hetente). Az ösztöndíjasok nem lehetnek 

teljes munkaidős hallgatók és nem dolgozhatnak teljes munkaidőben az 

ösztöndíjprogram időtartama alatt, még akkor sem, ha maga az ösztöndíjprogram 

részmunkaidőben zajlik. 

 

7. A projekt helyszíne és célja: Az alábbi országok bármelyikéből lehet jelentkezni: 

1. Csehország 

2. Szlovákia 

3. Magyarország 

4. Románia 

5. Macedónia 

6. Szerbia 

 

8. Mentor/ tanácsadó/ támogató: Erősen ajánlott, hogy a jelentkezők megnevezzenek 

legalább egy olyan személyt, aki a projekt időtartama alatt rendszeresen tanácsot, 

útmutatást és támogatást fog nyújtani nekik – valaki, aki a jelentkező mentorának, 

tanácsadójának vagy támogatójának tekinthető. Ez a személy lehet a fogadó 

szervezet (lásd lejjebb) kötelékében is, de ez nem kötelező feltétel. A mentornak 

ismernie kell a jelentkező ösztöndíjas projektjét, elkötelezettnek kell lennie az 

ösztöndíjas segítésében a projekt céljainak és szándékainak elérése érdekében, illetve 

elkötelezettnek kell lennie az ösztöndíjas aktivista és oktatói fejlődésének 

elősegítésében is. Ez a személy ideális esetben mélyrehatóan ismeri a projekt 

fókuszában álló témát vagy a projektmunka földrajzi helyszínét. 

 

9. Fogadó szervezetek: A jelentkezőknek ajánlott, de nem kötelező egy fogadó 

szervezettel együtt dolgozniuk. A fogadó szervezetek – amelyek lehetnek 

érdekképviseleti vagy közösségi csoportok, tudományos vagy kutató intézmények, 

kormányzati szervek vagy más nonprofit szervezetek vagy egyesületek – 

biztosíthatják a különböző erőforrásokhoz való hozzáférést, mint például helyiség, 
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technológia és kapcsolati hálózat, valamint mentorálás és útmutatás. Az 

ösztöndíjprogram arra biztatja a fogadó szervezeteket, hogy természetbeni 

hozzájárulást biztosítsanak, például irodai helyet és a szükséges rezsiköltséget. Az 

ösztöndíjprogram nem biztosít kiegészítő támogatást a fogadó szervezet számára. 

 

Amennyiben a jelentkező felkérést kap a teljes pályázati anyag benyújtására, akkor a 

fogadó szervezetről bővebb információt kell majd szolgáltatni, és a fogadó szervezet 

segíthet a jelentkezés véglegesítésében. Előfordulhat, hogy a fogadó szervezetet a 

projektben való részvétele szintjétől függően Egyetértési nyilatkozat megtételére 

kérjük. 

 

II. RÉSZ: JELENTKEZÉS  

 

A JELENTKEZÉS MÓDJA  

 

A jelentkezéshez két lépés megtétele szükséges 2018. január 10-ig: 

 

• Az online regisztrációs formanyomtatvány kitöltése itt. A regisztráció után a 

jelentkezők hozzáférést kapnak magához a pályázathoz. 

 

• Az alábbi pályázati dokumentumok feltöltése:  

 

o ÖNÉLETRAJZ (maximum 2 oldal) 

 

o SZÁNDÉKNYILATKOZAT (MOTIVÁCIÓS LEVÉL): vagy egy 1-es 

sorközzel írt szándéknyilatkozat (maximum 2 oldal) az online 

szándéknyilatkozat sablonja alapján felépítve, VAGY egy videó vagy 

hangfelvétel (maximum 4 perc), mely ugyanazt tartalmazza, mint ami a 

szándéknyilatkozat sablonjában szerepel. 

 

Egy jelentkező csak egy írásos vagy rögzített szándéknyilatkozatot nyújthat be egyetlen 

tervezett projekthez. 

 

Azon jelentkezők, akik több pályázatot nyújtanak be, vagy több projekttervet foglalnak 

egyazon jelentkezésbe, nem kerülnek elbírálásra. 

 

A szándéknyilatkozatok és önéletrajzok áttekintése után korlátozott számú jelentkezőt 

kérünk fel a teljes pályázati anyag benyújtására, melyeket csak meghívásos alapon fogadunk 

el. 

 

Azon jelentkezők, akiket felkérünk teljes pályázati anyaguk benyújtására, minden szükséges 

információt megkapnak a pályázat tartalmára és felépítésére vonatkozóan. 

 

A teljes útmutató rendelkezésre áll angol, romani, cseh, szlovák, magyar, román, szerb és 

macedón nyelven a weboldal Download Files részén. Kérdések vagy az online jelentkezési 

lap használatakor esetlegesen felmerülő technikai nehézségek esetén a Youth Exchange 

https://opensocietyyouthfellowshipprogram.submittable.com/submit/94688/2018-public-health-community-youth-fellowships
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programmal a youth.exchange@opensocietyfoundations.org e-mail címen lehet kapcsolatba 

lépni. 

 

 

 

 
 

 

mailto:youth.exchange@opensocietyfoundations.org

