A Budapest Esély Nonprfit Kft. pályázatot hirdet a
TámogatLAK
roma fiatalok hajléktalanságát megelőző projektben
való részvételre az alábbi feltételekkel:

A projekt célja a cigány származású, részben állami gondozásból kikerülő, részben
hajléktalansággal, vagy egyéb, szociális hátrányaiknál fogva veszélyeztetett fiatalok
számára olyan többlettámogatás biztosítása, amelynek segítségével javul
foglalkoztathatóságuk, stabilizálódik lakhatásuk, nő a társadalmi integrációra való
esélyük.
A program elemi:
 A program megvalósítása mentorok közreműködésével történik. A mentorok
feladata, hogy a résztvevővel közösen kijelölt egyéni célok megvalósításához
folyamatos komplex, szakmai támogatást nyújtsanak.
 Az egyéni mentorálás mellett csoportos képzések is segítik a fiatalokat céljaik
elérésében.
 A program továbbá negyvenötezer forint havi rendszeres megélhetési
támogatásban részesíti azokat a résztvevőket, akik folyamatosan dolgoznak
egyéni céljaik megvalósításán.

A projektben való részvétel feltételei:
Azok jelentkezését várjuk, akik a jelentkezésükkor a 18. életévüket betöltötték és a
35. életévüket még nem és
 Roma identitásúak,
 Kiemelkedően rosszak a szociális körülményeik és/vagy
 Bizonytalan lakhatási körülményük
 Magyar állampolgárok,
 Kitöltött pályázati adatlapjuk és a kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozat a
jelentkezési határidőig beérkezik
Jelentkezési határidő: 2020.03.14
A projekt kiválasztási szempontjai:
A projektbe összesen 25 fő kerül kiválasztásra, a következő szempontok alapján:
 Belső motiváció, céltudatosság

 Rossz szociális és lakhatási helyzet
A jelentkezés folyamata
A jelentkezéshez személyesen (kizárólag időpont egyeztetés alapján) vagy írásban
(levélben, személyes átadással) várjuk a jelentkezési dokumentációt, melynek
tartalma:
 kitöltött adatlap, aláírt adatvédelmi nyilatkozat
 önéletrajz,
 maximum egy oldalas motivációs levél
Csak aláírt adatlapot fogadunk el!
Hiánypótlásra egy alkalommal, egyéni egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.

A jelentkezési lap (időpont egyeztetés követően) személyesen is kitölthető
ügyfélszolgálatunkon, illetve nyomtatásra, fénymásolásra is biztosítunk
lehetőséget.
Kiválasztás folyamata
1. Hiányos, vagy nem megfelelően kitöltött jelentkezési adatlapok szűrése
2. Egyéni interjú a jelentkezőkkel
3. Szakértői csoport interjú a jelentkezőkkel
4. Kiválasztási Bizottsági döntéshozatal
Az eredményekről kizárólag írásban értesítjük a résztvevőket, de a kiválasztás
folyamatának
zavartalan
lebonyolítása
érdekében
kérjük,
telefonos
elérhetőségüket tüntessék fel az önéletrajzban!
A pályázat elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap. A pályázat
elbírálását bizottság végzi.
A pályázatokat kérjük, az alábbi címre juttassák el:
Budapest Esély Nonprofit Kft.
1075 Őr utca 5-7.
További információért érdeklődjön Kállai
+36306986181, e-mail: info@pestesely.hu.
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