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Részvételi lehetőség nemzetközi ifjúsági programon 
mozgáskorlátozott fiatalok számára! 

 
A MEOSZ 22 és 30 év közötti, fiatal mozgáskorlátozottak jelentkezését várja egy 2019.10.01. 
benyújtásra kerülő pályázati programjának megvalósításához.  
Projektünkben egy átfogó, feltáró jellegű kutatás eredményeire támaszkodva nemzetközi szakmai 
műhelyek során egy innovatív kortárssegítő képzési anyagokat készítünk. Az anyagnak 
megfelelően, képzéseket szervezünk Erdélyben, Szlovákiában és Magyarországon. A képzéseken 
összesen 18 fő mentor személyes készségeit, kompetenciáit fejlesztjük, akik helyi közösségeikbe 
visszatérve a képzést követően olyan, minimum 5 fős csoportokat hoznak létre és működtetnek 
kortársaikkal közösen, melyek elősegítik a mozgáskorlátozottak fiatalok társadalmi befogadását, 
aktív társadalmi részvételét. A megalakult csoportok nemzeti és nemzetközi hálózatot hoznak létre, 
mellyel erősítik a MEOSZ érdekvédelmi munkáját, új alapokra helyezik a MEOSZ ifjúságo 
tevékenységét.  
A projektben olyan 22 és 30 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik:  

 aktívan, tevékenyen szeretnének részt venni a MEOSZ érdekvédelmi munkájában, 

 szeretnének hatással lenni az őket érintő döntésekre, 

 proaktív, tettre kész személyiségek, 

 szívesen ismerkednek más fiatalokkal, tanulnának, vagy szeretnének tapasztalatot cserélni 

másokkal 

 van tapasztalatuk ifjúsági segítésben (sorstársi segítségnyújtás, rehab. mentor, tanácsadó, 

tapasztalati szakértő, diák önkormányzat), 

 aktívak saját helyi közösségükben, 

 a 24 hónapos projekt során van kb. havi 20 óra szabad idejük és vállalni tudják alkalmanként 

egy több napos programon való részvételt. 

Amit a projekt nyújthat a tapasztalati szakértők számára: 

 aktív részvételi lehetőség egy innovatív ifjúsági projekt megvalósításában, ahol számítunk 

véleményükre, tapasztalataikra, ötleteikre,  

 térítésmentes részvételi lehetőség külföldi projekt találkozókon, képzéseken, 

 a projekt végén minden résztvevő számára youthpass tanúsítványt állítunk ki, melyen 

szerepelnek a projektben elvégzett közös tevékenységek, a projekt során elsajátított tudás, 

megszerzett kompetenciák. 

 
A jelentkezéseket az alábbi linken várjuk 2019.09.27, 16 óráig: 
https://forms.gle/yyK87PTs7SVa6KgB6 
 
További információ az alábbi elérhetőségeken: 
e-mail: szakmaikoordinator@meosz.hu 
telefon: +36202998583 
(Sebő Gergő) 
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