
JELENTKEZZ  
A HELSINKI 
BIZOTTSÁG 
IFJÚSÁGI 
TANÁCSÁBA!

A Magyar Helsinki Bizottság, Magyarország egyik 
legnagyobb emberi jogvédő civil szervezete egy Ifjúsági 
Tanácsot állít fel! Az Ifjúsági Tanács egy olyan informális 
csapat lesz, ami 6 elkötelezett fiatalból áll és a Helsinki 
Bizottság munkáját fogja segíteni. Ehhez 16-23 év közötti 
fiatalok jelentkezését várjuk, akik beszélnek magyarul. 
Akkor is jelentkezz, ha nincs magyar állampolgárságod!

 

 � Érdekelnek az emberi jogok?
 � Szeretnél a társadalom számára  

hasznos dolgot csinálni a szabadidődben?
 � 16-23 év közötti aktív fiatal vagy?
 � Vágysz arra, hogy olyasmit tanulj,  

amit az iskolában, és az egyetemen  
nem tanítanak?

 � Szeretnél az ország egyik legjobb  
emberi jogvédő szervezetének,  
a Magyar Helsinki Bizottságnak  
a munkájában részt venni?

 � Nyitott vagy arra,  
hogy egy multikulturális csapatban  
másfél évig aktív legyél?

 � Mindezért még pénzt is kapnál?



Amit várunk tőled: 
Elkötelezett együttműködést másfél éven keresztül:  
2023. áprilistól 2024. augusztusig.

 � A program első részében aktív jelenlétet  
az Ifjúsági Tanács tagjainak képzésén  
(2023. áprilistól júliusig):

 � 2023. áprilistól júniusig heti 3 óra személyes képzés 
Budapesten a délutáni/esti órákban,

 � júliusban egy kétnapos tábor.
 � A program második részében a Helsinki munkájában 

való aktív részvételt (2023. augusztustól  
2024. augusztusig, heti átlag 4-5 órában):

 � magyar és menekült fiataloknak szóló táborok és 
tanfolyamok közös megtartása a Helsinki Bizottság 
munkatársaival,

 � képzés tartása tanároknak a Helsinki Bizottság 
munkatársaival,

 � a Helsinki Bizottság kiadványainak, online 
jelenlétének véleményezése,

 � egyéb tanácsadás a Helsinki Bizottság munkájához,
 � emberi jogi témájú online tartalomkészítés, 
 � egy általad fontosnak tartott ügyben aktív 
feladatvégzés.



Amit mi nyújtunk neked: 
 � A Helsinki Bizottság, Magyarország egyik legnagyobb 

emberi jogvédő szervezetének a munkájába láthatsz bele. 
Sőt, alakíthatod azt a saját tapasztalataiddal  
és javaslataiddal.

 � Ingyenes képzések emberi jogokról, menekültügyről, 
társadalmi aktivizmusról és érdekérvényesítésről;  
csupa olyasmiről, amit az iskolában ritkán tanítanak.

 � Multikulturális csapatban alkothatsz olyan dolgokat, 
amik jobbá teszik mások életét.

 � Havonta kb. 34.000 Forintos nettó díj 2023. áprilistól 
2024. augusztusig, azaz már a képzésed elejétől kezdve, 
egészen 17 hónapon keresztül.



Ha szívesen lennél az Ifjúsági Tanács tagja, küldj  
egy kb. 2 oldalas leírást vagy egy 3-5 perces videót magadról 
és arról, hogy miért érdekel a részvétel az Ifjúsági Tanácsban.  
A leírásban, vagy a videóban oszd meg velünk az életkorodat, 
beszélj arról, hogy miért fontosak neked az emberi jogok,  
és egy számodra fontos társadalmi ügyről is mondd el  
a véleményed. A tagsággal járó díjat akkor tudjuk neked 
fizetni, ha van TAJ számod és adóazonosító jeled. 

A leírást vagy videót  
az Ifjúsági Tanács email címére küldd el:

ifjusagitanacs@helsinki.hu 

Jelentkezési határidő: 2023. március 25.

Várjuk a jelentkezésedet!
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