
 

 
 

 

 
 

  

 
 

The Youth Exchange, în parteneriat cu Public Health Program, caută solicitanți pentru Community 

Youth Fellowships. 

 

Community Youth Fellowships va sprijini activiști tineri și dinamici cu vârste cuprinse între 18 și 

30 de ani care doresc să implementeze un proiect după propriul lor plan care să recunoască 

intersecția dintre comunitățile LGBTQIA (Lezbiană, Gay, Bisexuală, a Persoanelor Transgender, 

Queer, Intersexuale, Asexuală) și cele rome și multiplele straturi și forme de discriminare cu care 

această comunitate se confruntă în sistemele de sănătate. 

 

Această bursă recunoaște explicit pericolele discriminării pentru societatea deschisă și caută să 

creeze o rețea de conducere care să promoveze tinerii care au experiență directă cu provocările pe 

care încearcă să le adreseze. 

 

Scrisorile de intenție au ca dată scadentă ziua de 10 ianuarie 2018 (23:59 Ora Europei Centrale) și 

trebuie depuse [aici]. 

 

Acest document descrie instrucțiuni privind bursa, criteriile de eligibilitate și informații privind 

modul de cerere. 

 

INFORMAȚII GENERALE 

The Youth Exchange este un program în cadrul Open Society Foundations’ Strategy Unit 

team și urmărește să sprijine implicarea semnificativă cu tineri în cadrul Open Society 

Foundations. The Youth Exchange caută să lucreze cu activiști tineri și dinamici care au 

impact asupra schimbării și înălțării misiunii și valorilor unei societăți deschise.  

 

The Public Health Program din cadrul Open Society Foundations luptă împotriva 

discriminării și abuzului în domeniul sănătății și pentru a oferi autonomie de organizare 
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comunităților care primesc îngrijiri minime sau sub standard datorită a ceea sunt – în acestea 

intrând romii și alte minorități, persoanele transgender și persoanele intersexuale, persoanele 

cu dizabilități intelectuale și psihosociale, lucrătorii sexuali, persoanele care folosesc 

droguri, migranții și refugiații. 

 

Partea I: INSTRUCȚIUNI GENERALE ȘI CRITERII DE ELIGIBILITATE 

Istoric 

 

Legile aniti-discriminare europene nu recunosc și nu abordează provocările și pozițiile 

sociale ale comunității LGBTQIA rome iar politicile sociale nu reușesc să abordeze în mod 

suficient modele de discriminare și inegalitate convingătoare și care se intersectează. 

 

Acest segment al populației se confruntă cu disparități disproporționate în materie de 

sănătate, o marginalizare intensă, asuprire etnică și sexuală gravă din partea societății 

majoritare și discriminare și aducere la tăcere din partea comunității mai largi de romi. 

Persoanele din cadrul comunității rome care își înțeleg propriile identități ca fiind private, 

complexe și fluide pot beneficia de oportunități suplimentare și de capital social în timp ce 

își elevează rolurile de activiști în cadrul mișcării romilor.  

 

Concentrarea proiectului 

 

Prin Community Youth Fellowships, Open Society Foundations are ca scop să ofere liderilor 

promițători sprijinul de care au nevoie pentru a dezvolta idei mărețe care să elimine 

provocările din comunitățile lor și să promoveze ideile unei societăți deschise.  

 

Recunoscând necesitatea creșterii și implicării tinerilor în aceste probleme, Community 

Youth Fellowships caută să sprijine tinerii dinamici cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani 

care doresc să implementeze un proiect după propriul lor plan care să recunoască intersecția 

dintre LGBTQIA și comunitățile rome și multiplele straturi și forme de discriminare cu care 

aceste comunități se confruntă în sistemul de sănătate. 

 

Proiectele pe care noi căutăm să le susținem se pot concentra pe orice domeniu ale 

drepturilor de sănătate revelant comunității tinere de LGBTQIA romi, în care sunt cuprinse 

sexualitatea, drepturile de reproducere, dizabilitatea, calitatea vieții, accesul la serviciile de 

sănătate, îngrijire medicală respectabilă, consimțamânt, stigmatizare, etc.  

 

Abordarea proiectului  

 

Solicitanții pot folosi una sau mai multe strategii diferite pentru a împlini scopurile și 

obiectivele proiectului lor incluzând, dar nu limitându-se la acțiuni participative de 

cercetare, campanii de susținere, organizare la nivel local, explorarea modului de abordare a 

violențelor existente, identificarea sau inițierea practicii pozitive, etc.  
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Indiferent de strategia utilizată sau de problema abordată, toate proiectele pentru 

Community Youth Fellowships ar trebui să vizeze abordarea unei provocări specifice în 

comunitatea solicitantului.  

 

Community Youth Fellowships NU finanțează: 

 

• Înscrierea într-o instituție academică pentru studii cu diplomă sau fără diplomă, 

incluzând cercetarea pentru dizertație. De asemenea, precum este indicat în secțiunea 

„Angajament în timp” bursierii nu pot fi studenți cu normă întreagă în timpul bursei.  

 

• Influența sau activitatea politică. Posibilii solicitanți trebuie să citească cu atenție 

Regulile de Lobbying privind Legea Fiscală înainte de a-și prezenta cererea. Dacă li 

se acordă o bursă, solicitanții trebuie să fie de acord să se abțină de la activități de 

lobbying și politice resctricționate pe durata bursei.  

 

Conferire 

 

În burse intră un subsidiu pentru proiectele de 18 luni cu normă întreagă (calculate 

proporțional pentru proiectele cu jumătate de normă sau cele de 12 luni). În plus, bursierii 

pot solicita fonduri legate de proiect pentru călătorie și sprjin pentru proiect și vor avea 

acces la asigurări de sănătate precum și acces la o varietate de oportunități de formare, 

crearea de rețele și oportunități de dezvoltare profesională. 

 

Scopul bursei este de a sprijini bursierii individual; de aceea programul acoperă doar 

cheltuielile individuale, iar fondurile nu pot fi utilizate în sprijinul salariului individual al 

unui angajat. Vă rugăm să rețineți că bursele sunt considerate informații publice, iar numele 

bursierilor, adresele și descrierile proiectelor vor fi incluse în situațiile financiare auditate ale 

Open Society Foundations, conform reglementării IRS (Serviciul American de Venituri 

interne). 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE 

 

1. Vârsta: Solicitanții trebuie să aibă între 18 și 30 de ani la începutul bursei.  

 

2. Concentrarea proiectului: Solicitanții trebuie să propună proiecte care se axează pe 

un domeniu de drepturi de sănătate revelante pentru comunitatea tânără LGBTQIA 

romă, cum ar fi sexualitatea, drepturile de reproducere, dizabilitatea, calitatea vieții, 

accesul la servicii de sănătate, îngrijiri medicale respectabile, consimțământ, stigmă, 

etc.  

 

3. Dezvoltare profesională: Solicitanții trebuie să se afle într-o fază incipientă a 

carierei și să dorească să învețe mai multe despre ce este necesar pentru a fi eficienți 

în mod optim ca activiști și educatori într-un anumit loc sau într-o problemă 

specifică. Nu există cerințe minime de educație. 

 

4. Persoane afectate direct: Solicitanții direct afectați de provocările, politicile, 

practicile și sistemele care perpetuează discriminarea împotriva membrilor 

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/tax-law-lobbying-rules-20120620.pdf
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comunității LGBTQIA rome sau care au o experiență personală semnifiativă directă 

sunt încurajați puternic să aplice.  

 

5. Potențial și atitudine: Căutăm candidați care nu au avut acces ușor la rețelele de 

conducere existente sau alte căi spre împlinire și realizare, dar care totuși au forța, 

aptitudinea și tenacitatea de a profita de ocazia de a crește și a se dezvolta atunci 

când aceasta li se prezintă. 

 

6. Angajament în timp: Bursele vor avea o durată de 18 sau 12 luni și pot începe între 

august și noiembrie 2018. Proiectele pot fi fie cu normă întreagă (minimum 35 

ore/săptămână) fie cu jumătate de normă (minimum 20 ore/săptămână). Bursierii nu 

pot fi studenți cu normă întreagă sau nu pot avea locuri de muncă cu normă întreagă 

în timpul bursei chiar dacă bursa este doar cu jumătate de normă. 

 

7. Locația și scopul proiectului: Aplicanții pot fi stabiliți în oricare dintre următoarele 

țări: 

1. Republica Cehă 

2. Slovacia 

3. Ungaria 

4. România 

5. Macedonia 

6. Serbia  

 

8. Mentor/supervizor/campion: Solicitanții sunt puternic încurajați să identifice cel 

puțin o persoană care să le ofere sfaturi, îndrumare și sprijin în mod constant pe 

parcursul proiectului – cineva care ar fi considerat mentorul, supraveghetorul sau 

„campionul” aplicantului. Această persoană poate fi, dar fără a fi obligată, dintr-o 

organizație gazdă (descrisă mai jos). Această persoană ar trebui să fie familiarizată 

cu proiectul de bursă al aplicantului, dedicat să ajute bursierul să atingă scopurile și 

obiectivele proiectului și dedicat să sprijine creșterea și dezvoltarea bursierului ca și 

activist și educator. Această persoană va avea, de asemenea, în mod ideal o 

familiarizare profundă cu problema asupra căreia se concentrează proiectul de bursă 

sau cu locația geografică a lucrării proiectului de bursă. 

 

9. Organizațiile gazdă: Solicitanții sunt încurajați dar nu sunt obligați să lucreze cu o 

organizație gazdă. Organizațiile gazdă – care pot fi grupuri sau comunități de 

susținere, instituții academice sau de cercetare, agenții guvernamentale sau alte 

organizații sau asociații non-profit – pot oferi acces la resurse precum spațiu, 

tehnologie și rețele, precum și mentorat și îndrumare. Programul de bursă 

încurajează organizațiile gazdă să ofere contribuții în natură precum spațiul pentru 

birou și cheltuielile necesare. Programul de burse nu oferă organizației gazdă fonduri 

suplimentare.  

 

Dacă sunteți invitați să trimiteți o cerere completă vi se va cere să furnizați mai multe 

informații despre gazdă, iar gazda vă poate ajuta să finalizați aplicația. De asemenea, 

putem solicita organizațiilor gazdă să stabilească împreună cu noi un memorandum 

de înțelegere, în funcție de nivelul de implicare în proiect. 
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Partea a II-a: CERERE 

 

CUM SE DEPUNE CEREREA 

 

Pentru a depune cererea, solicitanții trebuie să completeze două etape până la 10 ianuarie 

2018: 

 

• Completați formularul de înregistrare online [aici]. Odată îregistrați, solicitanții 

vor avea acces la cererea în sine. 

 

• Încărcați următoarele documente de cerere: 

 

o CURRICULUM VITAE SAU BIOGRAFIE (maximum 2 pagini) 

 

o SCRISOARE DE INTENȚIE (SDI): fie o scrisoare de intenție cu o singură 

distanțare (maximum 2 pagini) structurată conform exemplului SDI online 

SAU o înregistrare video sau audio (maximum 4 minute) care să acopere 

aceleași puncte subliniate în exemplul online SDI.  

 

Solicitanții pot trimite numai o SDI scrisă sau înregistrată pentru un singur proiect propus. 

 

Solicitanții care prezintă depuneri multiple sau propun mai multe idei de proiecte într-o 

singură transmisie nu vor fi luați in considerare. 

 

După ce SDI și CV-urile/biografiile au fost revizuite, un număr limitat de solicitanți vor fi 

invitați să prezinte propunerile complete care vor fi acceptate doar prin invitație.  

 

Cei invitați să prezinte propunerile complete, vor primi toate detalile necesare cu privire la 

conținutul și structura propunerilor. 

 

Instrucțiuni complete în engleză, romani, cehă, slovacă, maghiară, română, sârbă și 

macedoneană sunt disponibile în secțiunea Download Files de pe această pagină web. Dacă 

aveți întrebări sau întâmpinați dificultăți tehnice cu formularul de cerere online, vă rugăm să 

contactați Youth Exchange la youth.exchange@opensocietyfoundations.org. 

 
 

 

https://opensocietyyouthfellowshipprogram.submittable.com/submit/94688/2018-public-health-community-youth-fellowships

