A felnőttek úgyis jobban tudják.
… vagy mégsem?
Mi hiszünk abban, hogy a gyerekek hangjára is oda kell figyelni!
Ezért keressük az UNICEF Magyarország Fiatal Nagyköveti Tanácsának
újabb tagjait.

Te is látod magad előtt azt a világot, ahol egyformán jó gyereknek lenni és
felnőtté válni?
Ahol a gyerekek, fiatalok igényeire is odafigyelnek?
Ahol mindenki biztonságban van és védelmet kap az erőszakkal szemben?
Ahol segítenek minden gyereknek azzá válni, aki lenni szeretne?
Ahol komolyan veszik a gyerekeket és bevonják őket a róluk szóló döntésekbe?
Segíts nekünk, légy a Fiatal Nagykövetünk!
Az UNICEF Fiatal Nagyköveteinek legfontosabb feladatai:
▪

közreműködnek az UNICEF Magyarország gyermekjogi munkájában,
képviselik a helyi programokban a gyermek/fiatal korosztály érdekeit,
„hangját”,

▪

részt vesznek az UNICEF üzeneteinek a kommunikációjában, illetve
megszólalnak a gyerekek érdekeinek és véleményének képviseletében akár
a sajtóban, közösségi oldalakon, az UNICEF saját felületein és a
nyilvánosság más fórumain - különös tekintettel a saját településükre,

▪

előmozdítják a gyerekek aktív szerepvállalását/részvételét a településen,

▪

részt vesznek a
mentorálásában,

▪

saját programokat,
valósítanak meg.

későbbi

Fiatal

kampányokat

Nagykövetek

kiválasztásában

kezdeményeznek,

szerveznek

és
és

Az ideális Fiatal Nagykövet:
▪

elköteleződést vállal a gyermekjogok népszerűsítésében
közösségében és akár szélesebb nyilvánosság előtt is,
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saját

▪

14-21 év közötti (de a jelöléshez/pályázat benyújtásához képest még
legalább egy évig nem tölti be a 22. életévét),

▪

a település/iskola online és offline (az internet világán kívüli) közösségi
életének egyaránt aktív résztvevője (pl. Facebook-aktivitás, diák-, gyermekvagy ifjúsági önkormányzati tevékenység, diákújságírás, közösségszervezés,
részvétel jótékonysági akciókban, stb.),

▪

jó kommunikációs képességgel rendelkezik, szívesen szerepel és hallatja a
hangját,

▪

az angol nyelvtudás előnyt jelent, de nem feltétel a jelentkezéshez.

Az UNICEF Fiatal Nagyköveteinek Tanácsa fontosnak tartja a hátrányos helyzetből
induló fiatalok hangjának képviseletét, ezért bátorítjuk és különös figyelemmel
kezeljük a hátrányos helyzetű jelentkezők pályázatait.
Mit ajánlunk?
▪

tagja lehetsz egy fiatalokból álló nagyszerű csapatnak, akik azon dolgoznak,
hogy jobb hellyé tegyék a világot,

▪

képzéseken és tréningeken vehetsz részt (pl. gyerekjogok, kommunikáció,
projekt management, digitális ismeretek, fenntartható fejlődés, pénzügyi
tudatosság és más izgalmas témákban),

▪

részt vehetsz az UNICEF hazai és – az aktuális lehetőségekhez mérten nemzetközi rendezvényein, ahol sokféle emberrel megismerkedhetsz,

▪

részt vehetsz a Fiatal Nagykövetek nyári táborában és évközi találkozóin.

A jelentkezéshez küldd el nekünk a bemutatkozásod (a nevedet, a lakóhelyedet,
az elérhetőségedet, hogy hány éves vagy, hova jársz iskolába), és egy maximum
3 perces videóüzenetet valamelyik témában:
1.
2.
3.
4.

Bemutatkozás: mit tartasz fontosnak magadról mindenképp elmondani?
Mit jelentenek számodra a gyerekjogok?
Milyen további jogot adnál a gyerekeknek a meglévőek mellett?
Van-e olyan téma, amit UNICEF Fiatal Nagykövetként szívesen felvállalnál?
Miért?

(A videóüzenet kiegészítéseként egy maximum 2 oldalas beszámolóban le is
írhatod elképzeléseidet.)
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Jelentkezés előtt kérjük, hogy olvasd el a honlapon [https://unicef.hu/wpcontent/uploads/2021/04/unicef-fiatal-nagykovetek-palyazati-adatkezelesitajekoztato-2021.pdf] található adatvédelmi tájékoztatónkat, amit gyereknyelven,
érthetően fogalmaztunk meg. A pályázatodhoz csatolni kell az egyik szülőd vagy
gondviselőd által kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot. Ha elmúltál 18 éves, nem
szükséges a szülő vagy gondviselő aláírása, elég a tiéd is, de a nyilatkozatot akkor
is el kell küldeni a pályázathoz.
A jelöléseket elektronikusan, a fiatalnagykovetek@unicef.hu email címre kérjük
benyújtani; legkésőbb 2021. 05. 21-ig. A videóüzenet elkészíthető mobiltelefonnal
vagy bármely más eszközzel, de kérjük, hogy a kész anyagot töltsd fel a YouTubera, állítsd be, hogy csak a link birtokában lehessen megtekinteni, és a jelszóval
ellátott linket küldd el nekünk a fenti e-mail címre.
A beérkező pályázatokat az UNICEF Magyarország gyerekjogi munkatársai és a
jelenlegi Fiatal Nagykövetek bírálják el.
A nyertes pályázatok kihirdetésére 2021 júniusában kerül sor.
Ha kérdésed van, vagy további információt
fiatalnagykovetek@unicef.hu e-mail címre.
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