
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

VŠEOBECNÉ 

 

Program mládežníckej výmeny Youth Exchange je založený v rámci tímu Strategy Unit 

nadácie Open Society Foundations so snahou podporovať zmysluplnú angažovanosť 

mládeže v rámci Open Society Foundations. Youth Exchange sa snaží spolupracovať s 

dynamickými mladými aktivistami, ktorí ovplyvňujú zmenu a povznášajú poslanie a 

hodnoty otvorenej spoločnosti. 

 

2018 Community Youth Fellowships 
Pokyny A Prihláška 

Program mládežníckej výmeny Youth Exchange v partnerstve s programom verejného 

zdravia Public Health Program hľadá žiadateľov o stáž pre mladých komunitných 

pracovníkov Community Youth Fellowships. 

 

Community Youth Fellowships podporuje mladých dynamických aktivistov vo veku od 

18 do 30 rokov, ktorí chcú realizovať svoj vlastný projekt, zameraný na spoločné témy 

týkajúce sa LGBTQIA (lesbička, homosexuál, bisexuál, transsexuál, queer, intersexuál, 

asexuál) a rómskej komunity a viacerých vrstiev a foriem diskriminácie, ktorým táto 

komunita čelí v oblasti zdravia a práv na zdravotnú starostlivosť.  

 

Táto stáž priamo poukazuje na hrozby diskriminácie pre otvorenú spoločnosť a snaží sa 

vytvoriť schému lídrov podporujúcu mladých ľudí, ktorí majú priame skúsenosti s 

problémami, ktoré sa pokúšajú riešiť. 

 

List vyjadrujúci váš zámer (Letter of Intent) je potrebné odoslať do 10. januára 2018 

(23:59 SEČ) [tu]. 

 

Tento dokument popisuje pokyny pre stáž, kritériá oprávnenosti a informácie o tom, ako 

podať prihlášku. 

POKYNY A PR IHLÁŠKA  
 

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 v Open Society Foundations bojuje proti diskriminácii a 

nevhodnému zaobchádzaniu v oblasti poskytovanej zdravotníckej starostlivosti a posilňuje 

komunity, ktoré dostávajú len minimálnu starostlivosť alebo starostlivosť, ktorá zďaleka 

nedosahuje bežný štandard, z dôvodu ich pôvodu či prináležania k určitej skupine, vrátane 

Rómov a iných menšín, transsexuálov a intersexuálov, ľudí s intelektuálnym a 

psychosociálnym postihnutím, sexuálnych pracovníkov, ľudí užívajúcich drogy, migrantov a 

utečencov. 

 

ČASŤ I: POKYNY A KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI  

 

Pozadie 

 

Európske antidiskriminačné zákony neuznávajú alebo nevenujú pozornosť spoločenskej 

situácii a výzvam, ktorým čelí rómska LGBTQIA komunita a ani sociálne politiky nedokážu 

dostatočne riešiť všadeprítomné a prelínajúce sa formy diskriminácie a nerovnosti. 

 

Táto skupina populácie čelí neprimeraným rozdielom v oblasti práv pacienta, intenzívnej 

marginalizácii, zvyšujúcemu sa etnickému a sexuálnemu útlaku zo strany bežnej populácie, 

diskriminácii, bagatelizovaniu a utajovaniu tohto problému v rámci širšej rómskej komunity. 

Jednotlivci v rómskej komunite, ktorí chápu svoju vlastnú identitu ako súkromnú, 

komplexnú a fluidnú, môžu mať prospech z ďalších príležitostí a sociálneho kapitálu, keďže 

zvyšujú svoju úlohu aktivistov v rámci rómskeho hnutia. 

 

Zameranie projektu 

 

Prostredníctvom Community Youth Fellowships sa Open Society Foundations usiluje 

poskytnúť perspektívnym lídrom podporu, ktorú potrebujú na rozvíjanie prevratných 

myšlienok, ktoré odstraňujú problémy, čelia výzvam vo svojich komunitách a presadzujú 

hodnoty otvorenej spoločnosti. 

 

Uznávajúc potrebu zvýšiť angažovanosť mladých ľudí v týchto otázkach sa Community 

Youth Fellowships snaží podporovať dynamických mladých ľudí vo veku od 18 do 30 

rokov, ktorí chcú realizovať svoj vlastný projektzameraný na spoločné témy LGBTQIA a 

rómskej komunity a viaceré vrstvy a formy diskriminácie, ktorým táto komunita čelí v 

oblasti zdravia a práv na zdravotnú starostlivosť. 

 

Projekty, ktoré sa snažíme podporovať, môžu byť zamerané na akúkoľvek oblasť v otázkach 

práv pacientov, týkajúcich sa mladej rómskej komunity LGBTQIA, vrátane sexuality, 

reprodukčných práv, zdravotného postihnutia, kvality života, prístupu k službám zdravotnej 

starostlivosti, rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti, súhlasu, stigmy atď. 

 

Koncepcia projektu 

 

Žiadatelia môžu použiť jednu alebo viacero rôznych stratégií na dosiahnutie cieľa svojho 

projektu, vrátane, ale nie nevyhnutne, výskumu participatívnej akcie, advokačných kampaní, 

organizovania aktivistov a radových členov komunity, skúmania spôsobu riešenia 

existujúcich porušení práv, identifikácie alebo iniciovania pozitívnej praxe atď.  

https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/public-health-program
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Bez ohľadu na použitú stratégiu alebo riešenú problematiku by sa všetky projekty 

Community Youth Fellowships mali zamerať na riešenie konkrétneho problému v komunite 

žiadateľa.  

 

Community Youth Fellowships NEFINANCUJE: 

 

• Zápis do akademickej inštitúcie z dôvodu akékoľvek štúdia či už diplomového alebo 

nediplomového alebo dizertačného výskumu. Tiež, ako je uvedené v časti „Časový 

záväzok“, príjemcovia štipendia nemôžu byť počas stáže študentmi „na plný úväzok“. 

 

• Lobovanie alebo politická aktivita. Potenciálni žiadatelia by si mali pred odoslaním 

svojej žiadosti starostlivo preštudovať naše Pravidlá lobovania. Ak bude žiadateľom 

udelené štipendium, musia súhlasiť, že sa zdržia lobingu a politických aktivít počas 

trvania stáže. 

 

Udelenie štipendia 

 

Stáž obsahuje štipendium na 18-mesačné projekty na plný úväzok (prerozdelené na 

čiastočný úväzok alebo 12-mesačné projekty). Okrem toho sa žiadatelia môžu uchádzať o 

finančné prostriedky na cestovné súvisiace s projektom a podporu projektu. Žiadatelia tiež 

získajú zdravotné poistenie a prístup k rôznym možnostiam tréningov, vytváraniu kontaktov 

a profesionálnemu rozvoju. 

 

Účelom štipendia je podporiť individuálnych aktivistov; z toho dôvodu program pokrýva len 

jednotlivé výdavky a prostriedky nemôžu byť použité na podporu zamestnaneckého platu 

jednotlivca. Upozorňujeme, že granty sa považujú za verejné informácie a mená, adresy a 

opisy projektov účastníkov stáže budú zahrnuté do auditných finančných výkazov Open 

Society Foundations podľa predpisov daňového úradu. 

 

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI 

 

1. Vek: Žiadatelia by mali mať k dátumu začiatku stáže vek od 18 do 30 rokov. 

  

2. Zameranie projektu: Žiadatelia musia navrhnúť projekty, ktoré sa zameriavajú na 

oblasť zdravotných práv týkajúcich sa mladej rómskej LGBTQIA komunity, ako sú 

sexualita, reprodukčné práva, zdravotné postihnutie, kvalita života, prístup k službám 

zdravotnej starostlivosti, rešpektujúca zdravotná starostlivosť, súhlas, stigma atď. 

 

3. Profesionálny rozvoj: Žiadatelia by mali byť v počiatočnej fáze svojej kariéry a 

mali by mať záujem dozvedieť viac o tom, čo je potrebné k tomu, aby boli optimálne 

efektívni ako aktivisti a edukátori v konkrétnej oblasti alebo pri konkrétnom 

probléme. Neexistujú žiadne minimálne požiadavky na vzdelanie. 

 

4. Priamo dotknuté osoby: Žiadateľom, ktorých sa táto téma priamo týka alebo majú 

významné priame osobné skúsenosti s problémami, výzvami, ale aj politikami, 

postupmi a systémami, ktoré napomáhajú k udržiavaniu a zachovávaniu 

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/tax-law-lobbying-rules-20120620.pdf
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diskriminácie voči členom rómskej LGBTQIA komunity, sa dôrazne odporúča, aby 

sa na túto stáž prihlásili. 

 

5. Potenciál a postoj: Hľadáme kandidátov, ktorí nemajú jednoduchý prístup k 

existujúcim líderským schémam alebo iným cestám k dosiahnutiu svojho 

osobnostného naplnenia, no napriek tomu majú v sebe odhodlanie, spôsobilosť a 

húževnatosť využiť príležitosť na svoj rast a rozvoj. 

 

6. Časový záväzok: Stáže budú trvať buď 18 alebo 12 mesiacov a môžu sa začať 

medzi augustom a novembrom 2018. Projekty môžu byť buď na plný úväzok 

(minimálne 35 hodín/týždeň) alebo na čiastočný úväzok (minimálne 20 

hodín/týždeň). Členovia nemôžu byť študentmi na plný úväzok alebo mať plný 

pracovný úväzok počas svojej stáže, aj keď by dostali štipendium len na čiastočný 

úväzok. 

 

7. Miesto a účel projektu: Žiadatelia môžu mať bydlisko v niektorej z nasledujúcich 

krajín: 

1. Česká republika  

2. Slovensko  

3. Maďarsko  

4. Rumunsko  

5. Macedónsko  

6. Srbsko  

 

8. Mentor / školiteľ / šampión: Žiadatelia sú vyzývaní, aby identifikovali aspoň jednu 

osobu, ktorá im bude počas celého projektu poskytovať poradenstvo, usmernenie a 

podporu - niekoho, kto bude považovaný za mentora, školiteľa alebo „šampióna“” 

žiadateľa. Táto osoba môže byť, ale nie je to nevyhnutné, z hostiteľskej organizácie 

(uvedenej nižšie). Táto osoba by mala byť oboznámená s projektom žiadateľa o 

štipendium, a zaviazať sa pomáhať svojmu kolegovi dosiahnuť ciele projektu a 

podporovať jeho rast a rozvoj ako aktivistu a edukátora. Táto osoba bude v ideálnom 

prípade podrobne oboznámená s riešeným problémom alebo s geografickou polohou 

projektu. 

 

9. Hostiteľské organizácie: Žiadateľom sa odporúča, ale nie je to nevyhnutnosťou, 

pracovať s hostiteľskou organizáciou. Hostiteľské organizácie, ktoré môžu byť 

advokátskymi alebo komunitnými skupinami, vedeckými alebo výskumnými 

inštitúciami, vládnymi agentúrami alebo inými neziskovými organizáciami alebo 

združeniami, môžu poskytnúť prístup k zdrojom, ako sú priestory, technológie, 

kontakty, ale aj poradenstvo a vedenie-mentoring. Štipendijný program nabáda 

hostiteľské organizácie, aby poskytli napríklad kancelárske priestory a potrebné 

režijné náklady. Štipendijný program neposkytuje hostiteľskej organizácii doplnkové 

finančné prostriedky. 

 

Ak Vás vyzveme na predloženie kompletnej prihlášky, budete požiadaní, aby ste 

poskytli viac informácií o hostiteľovi a hostiteľ Vám môže pomôcť s dokončením 



 

 

  
5 

POKYNY A PRIHLÁŠKA 
 

prihlášky. Môžeme tiež požiadať hostiteľské organizácie, aby s nami uzavreli 

Memorandum o porozumení v závislosti od úrovne zapojenia sa do projektu. 

 

ČASŤ II: PRIHLÁŠKA 

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ 

 

V prípade podania žiadosti musia žiadatelia do 10. januára 2018 vykonať nasledujúce dva 

kroky: 

 

• Vyplniť on-line registračný formulár [TU]. Po registrácii získajú žiadatelia prístup 

k samotnej prihláške. 

 

• Uploadovať(nahrať) nasledovné dokumenty: 

 

o ŽIVOTOPIS alebo BIO1 (maximálne 2 strany)  

 

o VYJADRENIE ZÁMERU (Letter of Intent): buď list s vyjadrením zámeru 

(jednoduché riadkovanie, maximálne 2 strany) štruktúrovaný podľa on-line 

šablóny, ALEBO video alebo zvukový záznam (maximálne 4 minúty) 

pokrývajúci rovnaké body uvedené v on-line šablóne vyjadrenia zámeru. 

 

Žiadatelia môžu predložiť iba jednu písomnú alebo zvukovú formu svojho Vyjadrenia 

zámeru pre jeden navrhovaný projekt. 

 

Žiadatelia, ktorí predložia viacnásobné podania alebo navrhnú niekoľko projektových 

zámerov v jednom podaní, nebudú braní do úvahy. 

 

Po vyhodnotení Vašich Vyjadrení zámerov (Letter of Intent) a životopisov/bio bude 

vyzvaný obmedzený počet žiadateľov, aby predložili kompletné návrhy, ktoré budú prijaté 

len na základe vyzvania. 

 

Tí, ktorí budú vyzvaní, aby predložili kompletné návrhy, dostanú všetky potrebné 

informácie týkajúce sa obsahu a štruktúry návrhov. 

 

Kompletné pokyny v angličtine, rómčine, češtine, slovenčine, maďarčine, rumunčine, 

srbčine a macedónčine nájdete v sekcii Stiahnuť súbory (Download Files) na tejto webovej 

stránke. Ak máte otázky alebo technické problémy s on-line formulárom prihlášky, obráťte 

sa na Youth Exchange na adrese youth.exchange@opensocietyfoundations.org. 
 

                                                 
1 BIO - propagačné zhrnutie životopisu vo forme eseje 

 

https://opensocietyyouthfellowshipprogram.submittable.com/submit/94688/2018-public-health-community-youth-fellowships
file://///vmware-host/Shared%20Folders/Desktop/CORETEXT/Clients/Open%20Society%20Foundations/171115_Eastern_European/4_Delivery/Call%20for%20Proposal/youth.exchange@opensocietyfoundations.org

