
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

ОПШТО 

 

Youth Exchange е заснована во рамките на тимот Strategy Unit на Open Society 

Foundations, чија цел е да поддржи значајно ангажирање на младите во рамките на 

Open Society Foundations. Youth Exchange работи со динамични младински активисти 

кои влијаат на промените и ги засилуваат мисијата и вредностите на отвореното 

општество. 

2018 Community Youth Fellowships 

Упатство И Пријавување 

Youth Exchange, во соработка со Public Health Program објавува повик за кандидати 

за Community Youth Fellowships. 

 

Community Youth Fellowships ќе ги поддржат динамичните младински активисти 

на возраст од 18 до 30 години кои сакаат да спроведат свои проекти кои 

афирмираат поврзаност помеѓу LGBTQIA (лезбијки, геј, бисексуалци, 

транссексуалци, квир, интерсексуалци и асексуалци) и ромската заедница, како и 

повеќеслојните форми на дискриминација со кои се соочува оваа заедница во 

здравствените установи.  

 

Оваа стипендија експлицитно ги таргетира заканите од дискриминација за 

отвореното општество и се обидува да создаде канал за лидери кој ги промовира 

младите луѓе кои имаат директно искуство со предизвиците со кои се обидуваат да 

се справат. 

 

Писмото за намера (ПН) треба да се испрати до 10 јануари 2018 г. (23:59 CET – 

средноевропско време) тука. 

 

Овој документ содржи упатство за процесот на пријавување, критериуми за избор 

и информации за начинот на пријавување. 

УПАТСТВО И ПРИЈАВУВА ЊЕ  
TYPE  

 

https://www.opensocietyfoundations.org/about/mission-values
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 во рамките на Open Society Foundations работи на борба против 

дискриминацијата и злоупотребата во здравствената заштита и ги поттикнува 

заедниците кои примаат минимална или супстандардна грижа поради нивниот 

идентитет ‒ вклучувајќи ги и Ромите и другите малцинства, трансродовите и 

интерсексуалните лица, лицата со интелектуални и психосоцијални пречки во 

развојот, сексуалните работници, луѓето кои користат дроги и мигрантите и 

бегалците. 

 

ДЕЛ I : ОПШТИ НАСОКИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 

 

Позадина 

 

Европските закони против дискриминација не ги препознаваат и не ги опфаќаат 

предизвиците и социјалните ставови на ромската LGBTQIA заедница, а социјалните 

политики не успеваат доволно да ги решат распространетите и поврзаните модели на 

дискриминација и нееднаквост. 

 

Овој сегмент од населението се соочува со диспропорционални здравствени разлики, 

интензивна маргинализација, зголемена етничка и сексуална угнетеност од 

мнозинското општество и дискриминација и замолчување во рамките на пошироката 

ромска заедница. Поединците во рамките на ромската заедница кои разбираат дека 

нивните идентитети се приватни, комплексни и флуидни може да имаат корист од 

дополнителни можности и социјален капитал додека напредуваат како активисти во 

ромското движење. 

 

Фокус на проектот  

 

Преку Community Youth Fellowships, Open Society Foundations има за цел да им ја 

обезбеди потребната поддршка на потенцијалните лидери за да развијат одлични идеи 

кои ги надминуваат предизвиците во нивните заедници и ги унапредуваат 

вредностите на отвореното општество. 

 

Препознавајќи ја потребата да се зголеми ангажираноста на младите за овие прашања, 

Community Youth Fellowships се стремат кон поддршка на динамичните млади на 

возраст од 18 до 30 години, кои сакаат да спроведат свој проект кој го признава 

пресекот во рамките на LGBTQIA и ромската заедница, како и повеќеслојните форми 

на дискриминација со кои се соочува оваа заедница во здравствените услови. 

 

Проектите кои сакаме да ги поддржиме може да се фокусираат на која било област на 

здравствени права релевантни за младата ромска LGBTQIA заедница, вклучувајќи ги 

сексуалноста, репродуктивните права, попреченоста, квалитетот на живот, пристапот 

до здравствени услуги, достоинствената здравствена заштита, согласноста, стигмата 

итн. 

 

Пристап на проектот 
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Кандидатите можат да употребуваат една или повеќе различни стратегии за 

постигнување на целите и задачите на нивниот проект, вклучувајќи, но не и 

ограничувајќи се на истражувања за партиципативно дејствување, кампањи за 

застапување, организирање на локални ниво, истражување за тоа како да се справат со 

постојните прекршувања, идентификување или иницирање позитивна практика итн.  

 

Без оглед на користената стратегија или прашањето, сите проекти за Community Youth 

Fellowship треба да имаат за цел да се справат со одреден предизвик на заедницата на 

кандидатот. 

 

Community Youth Fellowships НЕМА да финансираат: 

 

• Упис во академска институција во формална или неформална програма, 

вклучувајќи истражувања за дисертации. Исто така, како што е наведено во 

делот „Временска посветеност“, соработниците не можат да бидат редовни 

студенти за време на нивните стипендии. 

• Лобирање или политичка активност. Потенцијалните кандидати треба 

внимателно да ги разгледаат нашите Правила за лобирање во рамките на 

Законот за данок пред да поднесат барање. Доколку се стекнат со работна 

стипендија, кандидатите мора да се согласат да се воздржат од ограничено 

лобирање и политички активности за време на периодот на стипендијата. 

 

Награди 

 

Работните стипендии се доделуваат за целосни, 18-месечни проекти (распределени за 

скратено време или 12-месечни проекти). Покрај тоа, ангажираните лица можат да 

аплицираат за средства поврзани со проектот за патување и поддршка на проектот и 

ќе имаат пристап до здравствено осигурување, како и пристап до различни обуки, 

мрежи и можности за професионален развој. 

 

Целта на стипендијата е да ги поддржува индивидуалните соработници; затоа, 

програмата ќе ги покрие само индивидуалните трошоци, а средствата не можат да се 

користат за поддршка на плата за вработување на поединецот. Имајте предвид дека 

грантовите на стипендистите се сметаат за информации од јавен карактер, а имињата, 

адресите и описот на проектите на соработниците ќе бидат вклучени во ревидираните 

финансиски извештаи на Open Society Foundations, според регулативите на МСИ. 

 

 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 

 

1. Возраст: кандидатите треба да бидат на возраст помеѓу 18 и 30 години на 

почетокот од добивањето на работната стипендијата. 

  

2. Фокус на проектот: кандидатите треба да достават предлог проекти кои ќе се 

фокусираат на правата на ромската LGBTQIA заедница, како што се 

сексуалноста, репродуктивните права, попреченоста, квалитетот на живот, 

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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пристапот до здравствени услуги, достојната здравствена заштита, согласноста, 

стигмата итн. 

 

3. Професионален развој: кандидатите треба да бидат на почетокот на развојот 

на нивните кариери и да сакаат да дознаат повеќе за тоа што е потребно за да 

бидат оптимално ефикасни како активисти и едукатори на одредено место или 

за одредено прашање. Не постојат минимални барања за образование. 

 

4. Директно засегнати поединци: силно се охрабруваат да аплицираат 

кандидати кои директно се засегнати од или имаат директно лично искуство со 

предизвиците, политиките, практиките и системите кои ја продолжуваат 

дискриминацијата врз припадниците на ромската LGBTQIA заедница. 

 

5. Потенцијал и став: бараме кандидати кои немале лесен пристап до постојните 

лидерски програми или други патеки за постигнување и остварување, но кои 

сепак имаат силен интерес, способност и издржливост да ја искористат 

можноста за раст и развој 

 

6. Временска посветеност: работните стипендии се наменети да бидат во 

времетраење од 18 или 12 месеци и може да започнат помеѓу август и ноември 

2018 година. Проектите можат да бидат или со полно работно време (минимум 

35 часа неделно) или со скратено работно време (минимум 20 часа неделно). 

Корисниците на оваа можност не можат да бидат редовни студенти или да 

работат со полно работно време за време на нивните стипендии, дури иако 

работната стипендија е само со скратено работно време. 

 

7. Локација и цел на проектот : кандидатите треба да бидат од следните 

држави: 

1. Чешка 

2. Словачка 

3. Унгарија 

4. Романија 

5. Македонија 

6. Србија 

 

8. Ментор / супервизор / шампион: кандидатите се охрабруваат да 

идентификуваат најмалку едно лице кое ќе им обезбеди совети, упатства и 

поддршка на конзистентна основа во текот на проектот ‒ некој кој ќе се смета 

за ментор, претпоставен или „шампион“ на кандидатот. Ова лице може, но не 

мора, да биде од организацијата домаќин (опишана подолу). Лицето треба да 

биде запознаено со проектот за стипендирање на кандидатот, посветено на 

помагање на кандидатот да ги постигне целите и задачите на проектот, и да 

биде посветено да го поддржи растот и развојот на колегите како активисти и 

едукатори. Ова лице, исто така, во идеален случај, треба да има соодветно 

познавање за проблемот во фокусот на проектот или за географската локација 

на проектот. 
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9. Организација домаќин: кандидатите се охрабруваат, но не се задолжени, да 

работат со организацијата домаќин. Организациите домаќини ‒ кои можат да 

бидат групи за застапување, научни или истражувачки институции, владини 

агенции или други непрофитни организации или здруженија – кои можат да 

обезбедат пристап до ресурси како што се простор, технологија и мрежи, како 

и менторство и насоки. Програмата за стипендии ги поттикнува организациите 

домаќини да обезбедат придонеси во вид на канцелариски простор и 

неопходни трошоци. Програмата за стипендии не ја обезбедува организацијата 

домаќин со дополнителни средства. 

 

Доколку бидете поканети да поднесете целосна апликација, од вас ќе се побара 

да обезбедите повеќе информации за организацијата домаќин која може да ви 

помогне да ја финализирате пријавата. Ние, исто така, можеме да побараме од 

организациите домаќини да склучат Меморандум за разбирање со нас, во 

зависност од степенот на вклученост во проектот. 

 

ДЕЛ II: ПРИЈАВУВАЊЕ  

 

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ 

 

За да се пријават, кандидатите мора да комплетираат два чекори до 10 јануари 2018 

година: 

  

• Да комплетираат онлајн формулар за регистрација тука. Откако ќе се 

регистрира, секој кандидат ќе добие пристап до самата апликација. 

 

• Да ги постават следниве документи:  

 

o РЕЗИМЕ ИЛИ БИОГРАФИЈА (максимум 2 страници)  

 

o ПИСМО ЗА НАМЕРА (ПН): писмо за намера со единечен проред 

(максимум 2 страници) структурирано според онлајн примерот за 

Писмо за намера ИЛИ видео или во аудио снимка (максимум 4 минути) 

каде што ќе бидат опфатени точките од примерот за ПН. 

 

Кандидатите можат да поднесат само едно писмено или снимено ПН за еден 

предложен проект. 

 

Кандидатите кои поднесуваат повеќе проекти или предлагаат неколку проектни идеи 

одеднаш нема да се разгледуваат. 

 

Откако ќе се разгледаат ПН и резимето/биографијата, ограничен број кандидати ќе 

добијат покана да достават целосни предлози, кои ќе се прифаќаат само со покана. 

 

Оние што се поканети да достават целосни предлози ќе ги добијат сите неопходни 

детали во врска со содржината и структурата на предлозите. 

https://opensocietyyouthfellowshipprogram.submittable.com/submit/94688/2018-public-health-community-youth-fellowships
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Целосните упатства на англиски, ромски, чешки, словачки, унгарски, романски, 

српски и на македонски јазик се достапни во делот Download Files на оваа веб-

страница. Доколку имате прашања или се соочувате со технички проблеми со онлајн 

формуларот за пријавување, контактирајте со Youth Exchange на следнава адреса на е-

пошта: youth.exchange@opensocietyfoundations.org.  

 

 
 

 

mailto:youth.exchange@opensocietyfoundations.org

