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Roma fiatalok tanulmányait és munkavállalását támogató program

Ösztöndíjprogram szakirányú képzésben résztvevő gimnáziumi,
szakgimnáziumi, és szakközépiskolás roma tanulók számára
A Roma Oktatási Alap 2018 áprilisában indította útjára a Roma fiatalok tanulmányait és
munkavállalását segítő programját. A projekt a Velux Alapítvány támogatásával
Magyarországon, Romániában és Szlovákiában valósul meg 2018 áprilisa és 2022.
december 31-e között. A projekt öt éves időtartama négy tanévet foglal magába. A program
megvalósításával a Roma Oktatási Alap szeretne hozzájárulni a roma fiatalok középiskolai
tanulmányaihoz és sikeres munkavállalásához, biztosítva az ehhez szükséges képességek
megszerzésének támogatását is.
A program keretében a Roma Oktatási Alap 50 szakirányú képzésben résztvevő
gimnáziumi, szakgimnáziumi, illetve szakközépiskolás diákot támogat Budapestről és
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. A Roma Oktatási Alap a kiválasztott diákok
tanulmányait és későbbi munkavállalását is támogattja.
Feltételek:
Az ösztöndíjprogram elnyerésére a jelentkezőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
-

Roma származás
14 és 18 év közötti életév
Folyamatban lévő tanulmányok szakirányú képzést biztosító gimnáziumban,
szakgimnáziumban, vagy szakközépiskolában
Lakóhely Budapesten vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A ösztöndíjprogram a következőket tartalmazza:
-

ösztöndíj
taneszközökre fordítható támogatás
szakmai támogatás – mentor, tutor
együttműködési képességeket fejlesztő képzések
támogatás a munkakeresésben

Jelentkezési határidő:
2018. szeptember 21.
A jelentkezés folyamata:
A programra a kitöltött jelentkezési lap és a felsorolt dokumentumok másolatának
elküldésével lehet jelentkezni A jelentkezési lap megtalálható a Roma Oktatási Alap
weboldalán
(http://www.romaeducationfund.org/)
és
Facebook
oldalán
(https://www.facebook.com/RomaEducationFund/?ref=br_rs). A kitöltött jelentkezési lapot a
csatolt dokumentumokkal együtt a csolah@romaeducationfund.org email címre, vagy az
alábbi postai címre várjuk: 1066 Budapest, Teréz körút 46.
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A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:






Személyi igazolvány másolata
Iskolalátogatási igazolás
A legutóbbi tanév végi bizonyítvány másolata
Diákigazolvány másolata
Szülő(k)/gondviselő(k) havi jövedelmét (munkabér, álláskeresési járadék,
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, stb.) igazoló dokumentum másolata

Amennyiben bármilyen kérdésed van a programmal, illetve a jelentkezés folyamatával
kapcsolatban, kérjük, keresd a program magyarországi koordinátorát, Oláh Csabát.
Oláh Csaba
csolah@romaeducationfund.org
Roma Oktatási Alap
1066 Budapest, Teréz körút 46.
Telefonszám: 06 20 342 8824
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