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Az S&D frakció által meghirdetett gyakornoki programok Brüsszelben 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/traineeships 

https://www.youtube.com/watch?v=ArVMPldym2M 

 
A programokra jelentkezhet aki: 

 az Európai Unió tagállamának, tagjelölt országnak, vagy olyan államnak 

állampolgára, amelynek partnerségi megállapodása van az Európai Szocialisták és 

Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoportjával 

  18 és 35 év közötti 

 magáénak vallja az európai baloldali és demokratikus értékeket 

 anyanyelvi szinten beszéli az unió egyik hivatalos nyelvét (Az Európai Unió 

intézményeiben jelenleg (2013. július 1. óta) 24 hivatalos nyelv használható), illetve 

kiváló ismeretekkel rendelkezik legalább egy, a felsorolásban szereplő nyelveket 

illetően. (angol, francia, német, spanyol)  

Francis Vals program: 

 

 Minden nemzeti delegáció 1 gyakornokot fogadhat évente 

 5 hónapos időtartamra, a gyakornokokat a nemzeti delegációk választják ki 

 2 képzési időszak minden évben 

Jelentkezés menete: Amennyiben a pályázó a fent leírt feltételeknek megfelel, az online 

pályázati lap kitöltésével jelentkezhet a programra. Az online pályázat benyújtása után a 

jelentkező egy automatikus visszaigazoló e-mail kap.  

A jelentkezés határideje: 

2015. május 24.  

További információ: 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/francis-vals-fund 

 

Fiorella Ghilardotti program: 

 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/traineeships
https://www.youtube.com/watch?v=ArVMPldym2M
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelv
http://www.socialistsanddemocrats.eu/francis-vals-fund
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A 2004-ben létrehozott program célja, hogy lehetővé tegye a fiatalok számára, hogy 

gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek az alábbi területeken: 

 szociális jogok 

 foglalkoztatás 

 nők jogai 

 antidiszkrimináció 

 egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség 

 alapvető jogok és szabadság 

Jelentkezés menete: Amennyiben a pályázó a fent leírt feltételeknek megfelel, az online 

pályázati lap kitöltésével jelentkezhet a programra. Az online pályázat benyújtása után a 

jelentkező egy automatikus visszaigazoló e-mail kap.  

A jelentkezés határideje: 

2015. május 24.  

További információ: 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/fiorella-ghilardotti-fund 

 

 

Nemzetközi együttműködési alap: 

A 2004-ben létrehozott alap, amelynek célja a béke, a párbeszéd és az együttműködés 

elősegítése a határokon túl. Az alapot azzal a szándékkal hozták létre, hogy olyan államok 

fiataljai szerezhessenek tapasztalatot, amelyek határosak az Európai Unióval, illetve, amelyek 

konfliktus zónának vagy veszélyeztetett területnek minősülnek. 

Jelentkezés menete: Amennyiben a pályázó a fent leírt feltételeknek megfelel, az online 

pályázati lap kitöltésével jelentkezhet a programra. Az online pályázat benyújtása után a 

jelentkező egy automatikus visszaigazoló e-mail kap.  

A jelentkezés határideje: 

2015. május 24.  

További információ: 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/international-co-operation-fund 

 

Roma származású fiatalok számára létrehozott alap: 

Az idegengyűlölet és a rasszizmus – különösen a romákkal szembeni – utóbbi időben való 

elterjedése miatt az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége 

képviselőcsoportja 2010-ben hívta életre ezt az alapot. A legfontosabb célja, hogy a roma 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/fiorella-ghilardotti-fund
http://www.socialistsanddemocrats.eu/international-co-operation-fund
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fiatalok betekintés nyerjenek a politikai döntéshozatalba és megismerjék az európai 

intézmények munkáját. 

Jelentkezés menete: Amennyiben a pályázó a fent leírt feltételeknek megfelel, az online 

pályázati lap kitöltésével jelentkezhet a programra. Az online pályázat benyújtása után a 

jelentkező egy automatikus visszaigazoló e-mail kap.  

A jelentkezés határideje: 

2015. május 24.  

További információ: 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/fund-young-people-roma-origin 

 

Fogyatékkal élők számára létrehozott alap: 

Az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoportja nagy 

figyelmet fordít a fogyatékkal élő fiatalok hátrányos megkülönböztetése, illetve az ezzel járó 

gazdasági és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre. A programban résztvevők 

javaslataikkal, munkájukkal, észrevételeikkel segíthetik ezt a projektet.  

Jelentkezés menete: Amennyiben a pályázó a fent leírt feltételeknek megfelel, az online 

pályázati lap kitöltésével jelentkezhet a programra. Az online pályázat benyújtása után a 

jelentkező egy automatikus visszaigazoló e-mail kap.  

A jelentkezés határideje: 

2015. május 24.  

További információ: 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/traineeships-young-people-disabilities 

 

Ad hoc vagy egyéni szakmai gyakorlat: 

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoportja bizonyos 

esetekben külső szervezetekkel (iskolák, egyetemek, egyesületek) is megállapodást köt, 

köthet, ennek részletei kapcsán az alábbi e-mail címen lehet érdeklődni: s-

d.traineeships@ep.europa.eu 

További információ: 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/ad-hoc-or-individual-traineeships 

 

A pályázat és a kiválasztás menete: 

A pályázatokat- Francis Vals programot kivéve, hiszen ott a nemzeti delegációk döntenek a 

gyakornok személyéről – a frakció bírálja el és választja ki a jelentkezőket. A kiválasztási 

eljárás során először a gyakornoki programért felelős menedzser vizsgálja meg a pályázatokat 

a tartalmi és az alaki feltételeket figyelembe véve, ezután a jelentkezéseket a frakció 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/fund-young-people-roma-origin
http://www.socialistsanddemocrats.eu/traineeships-young-people-disabilities
mailto:s-d.traineeships@ep.europa.eu
mailto:s-d.traineeships@ep.europa.eu
http://www.socialistsanddemocrats.eu/ad-hoc-or-individual-traineeships
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alelnökének, a főtitkárnak, a HR csoport vezetőjének, és a frakció munkatársainak 

részvételével felállított bizottság bírálja el. 

 

A képzésekre vonatkozó szabályok itt találhatók, jelentkezés előtt ezt 

érdemes elolvasni 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/traineeship_rules_i

nternational_cooperation_fund_en_140428_0.pdf 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/traineeship_rules_international_cooperation_fund_en_140428_0.pdf
http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/traineeship_rules_international_cooperation_fund_en_140428_0.pdf

