
Jelentkezés: RAJTAD ÁLL A JÖVŐD!
2018. december 14-16-a között kerül sor Budapesten, az UNICEF "Egy generáció korlátok nélkül" új 
kezdeményezésének céljait megvalósító, "Rajtad áll a jövőd!" elnevezésű program első többnapos 
műhelymunkájára. A jelentkezést kitöltők közül 10 csapat kap meghívást a műhelyre, ahol az 5 
legjobb 1.000-1.000 dollárt és szakmai támogatást nyer a műhely során kidolgozott ötlete 
megvalósításához, valamint részt vehet másik 15 ország versenyzőivel a világméretű versenyben a 
20.000 dolláros fődíjért. A felhívásról és a jelentkezés feltételeiről az UNICEF honlapján letölthető 
dokumentumokban olvashattok részletesebben: https://unicef.hu/rajtad-all-a-jovod/

Töltsétek ki a jelentkezési lapot és segítsetek másoknak is, ha elakadnak!

Beküldési határidő: 2018. november 19. éjfél

Kell egy kis segítség a kitöltéshez?

Itt vagyunk, írhattok nekünk, hívhattok is.  
Telefonon keresztül a +36 20 441 1913 számon. 
E-mailben az rajtadallajovod@unicef.hu címen.

TIPP: Először nézzétek át, beszéljétek meg a kérdéseket és csak ezt követően lássatok hozzá az 
űrlap kitöltéséhez. Itt találhatjátok a kérdőív kérdéseit: https://unicef.hu/rajtad-all-a-jovod/

CSAPAT
3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk. Találjátok ki a csapat nevét és töltsétek ki a résztvevők adatait. 
Fontos, hogy a csapatban csak 14-24 év közötti fiatalok lehetnek. 
 
Örülünk a sokszínűségnek! Próbáljatok vegyesen csapatot alkotni, fiúk és lányok együtt, más 
etnikumhoz tartozó, eltérő gondolkodású vagy fogyatékos, sérült barátotokat, ismerősötöket is 
vegyétek be a csapatba. 

1. Csapat neve
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1. csapattag

Veled vesszük fel a kapcsolatot, ha bármilyen kérdésünk van vagy értesítünk Titeket az eredményről. 

2. Név

3. Születési dátum
 
Például: 2012. december 15.

4. Város, település:

5. E-mail:

6. Telefonszám:

2. csapattag

7. Név

8. Születési dátum
 
Például: 2012. december 15.

9. Város, település:

10. E-mail:

11. Telefonszám:

3. csapattag

12. Név

13. Születési dátum
 
Például: 2012. december 15.



14. Város, település:

15. E-mail:

16. Telefonszám:

4. csapattag

17. Név

18. Születési dátum
 
Például: 2012. december 15.

19. Város, település:

20. E-mail:

21. Telefonszám:

5. csapattag

Ha 5-nél többen vagytok, alakítsatok két csapatot!

22. Név

23. Születési dátum
 
Például: 2012. december 15.

24. Város, település:

25. E-mail:

26. Telefonszám:



Kísérő

Ha 18 év alattiak is részt vesznek a kihívásban, akkor ha jön veletek valaki, a felnőtt kísérő adatait is 
adjátok meg. 

27. Név

28. Születési dátum
 
Például: 2012. december 15.

29. Város, település:

30. E-mail:

31. Telefonszám:

Kérdéseink
Az alábbiakban arra szeretnénk Titeket kérni, hogy írjátok le azt a problémát, ami a legjobban 
foglalkoztat benneteket. Amennyiben a legjobb 10 csapat között lesztek, a műhelymunkán együtt 
fogunk dolgozni, hogy terméket, szolgáltatást, kampányt dolgozzunk ki, ami megoldást nyújthat a 
problémátokra. 
 
Mi Magyarországon a hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztathatóságát helyeztük a középpontba a 
"Rajtad áll a jövőd!" program során. 
Az általatok leírt problémának így kapcsolódnia kell a munka világához, a megfelelő tudás és 
képességek megszerzéséhez a fiatalok munkavállalásának elősegítése érdekében, de tágan 
értelmezve a közösségi felelősségvállaláshoz és a tudatosság növekedéséhez is.  

A probléma

Az általatok választott témáról beszélgessetek, gyűjtsetek össze minél több olyan problémát, amellyel 
Ti, társaitok vagy más fiatalok szembesülnek a téma kapcsán. Ezután válasszátok ki azt, amit meg 
szeretnétek és meg is tudnátok oldani.  Most nem kell túl nagy dolgokra gondolni. Az a jó, ha a 
probléma hozzátok közel áll és tudtok tenni a megoldása érdekében. Írjátok le 1-3 mondatban.  
 

32.  

 

 

 

 

A sztori



Fontos, hogy az általatok választott probléma többek életét érintse vagy ha csak néhány embert érint, 
az övékét nagy mértékben. Röviden írjatok le egy történetet, amely bemutatja azokat a személyeket, 
akiket a probléma érint. Gondoljátok át, hogy ez miért történt velük és milyen hatással van rájuk. 
Válaszoljátok meg a következő kérdéseket:  
 
- Kiket érint a probléma? 
- Miért történik ez?  
- Mi okozza szerintetek?  
- Mi fog történni, ha nem változtatunk? 
- Vannak-e olyanok, akiket különösen érint ez a probléma? pl. csak a lányokat vagy csak a fiúkat, 
csak a fogyatékossággal élőket, csak egy településen élőket, stb. 
 
Valóságos történetnek kell lennie annak, amit írtok és valódi emberekről kell szólnia. Kérjük, írjátok 
meg úgy a történetet, hogy ne lehessen ráismerni azokra, akikről írtok és ne írjátok le a nevüket.

33.  

 

 

 

 

A csapat

Olyan fiatalokból álló csapatokat keresünk, akiket komolyan foglalkoztat a közösségük, vagyis a 
körülöttük lévő fiatalok problémái, és valóban szeretnének tenni is azért, hogy megoldják azokat. 
Olyanokat fogunk választani, akik szeretnék megérteni, hogy milyen hatással vannak az emberekre 
ezek a problémák, és együtt akarnak dolgozni, hogy jobbá tegyék a helyzetüket. 
 
Írjátok le, hogy kik vagytok és miért jelentkeztek a kihívásra. Miért fontos nektek az adott probléma, 
azok a személyek, akikről a történetetek szól? Miben különböztök egymástól és miért vagytok együtt? 
Leginkább azt írjátok le, hogy miben vagytok a legjobbak külön-külön és így együtt is. Külön értékeljük 
és előnyben részesítjük a sokszínűséget, ha a csapat tagjai között hátrányos helyzetű, 
fogyatékossággal élő fiatalok is vannak, ezt is írjátok le nekünk. 

34.  

 

 

 

 

Adatkezelési nyilatkozatok
Kérjük, hogy nyomtassátok ki az adatkezelési nyilatkozatot (akkor is ha 18 éves elmúltál és akkor is 
ha 18 év alatti vagy) az alábbi oldalról: https://unicef.hu/rajtad-all-a-jovod/. 
Amennyiben elfogadjátok, akkor írjátok alá, illetve 18 év alatti jelentkező esetében a törvényes 
képviselő tegye ezt meg és töltsétek fel ide vagy küldjétek el a rajtadallajovod@unicef.hu címre. (Ne 
feledjétek: a kísérő nyilatkozata is szükséges!) 
 
A jelentkezés a leadott adatkezelési nyilatkozatok nélkül érvénytelen. 

35. Nyilatkozatok
Elküldött fájlok:

Gratulálunk, kész vagytok.
 
Mindenekfelett a kreativitást, a kitartást és az elkötelezettséget díjazzuk. Olyan csapatokat keresünk, 
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Üzemeltető:

akik a nehézségek ellenére is kitartanak végig. Ezt tartsátok szem előtt, és akkor nagy dolgokra 
lesztek képesek!  

36. Részvételi feltételek elfogadása
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Vállaljuk, hogy csapatunk részt vesz a 2018. december 7-9. között tartandó félnapos
előkészítő megbeszélésen, melyen a résztvevők utazási és ellátási költségeit az UNICEF fizeti,
valamint biztonságos környezetet teremt számotokra és az azt követő rövid kutatómunkában.

 Vállaljuk, hogy csapatunk részt vesz a Budapesten 2018. december 14-16. között
megrendezésre kerülő műhelymunkán, melyen a résztvevők utazási, szállás és ellátási költségeit
az UNICEF fizeti, valamint biztonságos környezetet teremt számotokra.

 Vállaljuk, hogy ha megnyerjük a 1.000 dolláros díjat és szakmai támogatást, akkor 2019.
február végéig megvalósítjuk a kidolgozott ötletünket.

 Vállaljuk, hogy ha a világméretű megmérettetésen a legjobbak között leszünk és
megnyerjük a 20.000 dolláros fődíj egyikét, akkor is kitartunk és folytatjuk tovább.

Az űrlap elküldésével a fenti feltételeket elfogadjátok, de ne
felejtsétek, nem vagytok egyedül és mi mindenben segítünk.

A jelentkezést a beadást követően is módosíthatjátok a jelentkezési határidőig. 
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