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SZÉKELY ELŐFUTÁR ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
A.
Név:

PÁLYÁZÓ ADATAI
Családi név

Keresztnév

További név kezdőbetűk

Családi név

Keresztnév

További név kezdőbetűk

Leánykori vagy előző név:
Állandó lakás/levelezési cím:
Utca/Ház/Lakás

Postai irányítószám
_

Város/Falu

Megye

Ország

_

Otthoni telefon
e-mail cím

_

Munkahelyi telefon
@

Mobil telefon

skype név

Születési hely:
Város/Falu

Megye

Történelmi Erdély

B.
TANÁCSADÓ ADATAI
Pályázati munka tudományos tanácsadója:
Név
Tanácsadó munkahelye
@
Tanácsadó E-mail címe

Munkahelyi telefonja

Mobil telefonja

C.
OKTATÁSI ADATOK
Jelenleg látogatott iskola/egyetem:

_

Város/Falu

Megye

Ország

Jelenlegi szak vagy tervezett szakosodás:
Tanulmányi átlagjegy

Rangsor/osztály:

/

Legmagasabb, már elért iskolai/egyetemi végzettség:
Iskola/egyetem:
Kapott-e már ösztöndíjat vagy egyéb tanulmányi támogatást?
Kitől:
Kitől:
Kitől:
Kitől:
Kitől:

Év:
Év:
Év:
Év:
Év:
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Összeg:
Összeg:
Összeg:
Összeg:
Összeg:
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D. KISEBBSÉGI JOGI (SZREBRENICAI) NYILATKOZAT
• A kultúra és életmód megválasztása alapvető emberi jog. Elismerem, és nagyra becsülöm a kisebbségi
véleményeket, a történelmi hagyományokat, melyek kulturális sokszínűséggel gazdagítják az emberiséget.
Helyeslem a kis nemzetek és a kisebbségi kultúrák védelmét, támogatását és megbecsülését.
• A különböző kultúrák, más nemzetiségek, vagy vallások tagjaival kapcsolatban tiszteletteljes beszédre
biztatok mindenkit. Méltányosságot, esélyegyenlőséget sürgetek. Felszólalok a gyűlöletnyilatkozatok,
negatív sztereotípiák és a kulturális tiszteletlenség bármely kifejezési formája ellen.
• Elítélem a faji és etnikai megkülönböztetést, a faji kiválasztottságot, az apartheidet, a gyűlöletbűncselekményeket és a terrorizmus minden fajtáját. Elutasítom az etnikai és vallási kisebbségek ellen
elkövetett bűncselekményeket és ezek utólagos tagadását is, beleértve egyebek között a
srebrenicai/potočari népirtást, a holokausztot és a samudaripen/roma mészárlást.
• Elfogadom, hogy azok a személyek és szervezetek, amelyek nem osztoznak a fent felsorolt értékekben, nem
jogosultak semmilyen támogatásra, illetve nem folytathatnak semmilyen az tevékenységet Előfutár
Szövetséggel kapcsolatban.
E. A RÉSZLETES PÁLYÁZAT TARTALMA
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia, az alábbi sorrendben, PDF formátumban és
10 Mbyte méretet nem meghaladva (lásd mellékelt útmutató):
1) Tanulmányi/kutatási terv
a) Tanulmányi/kutatási terv első oldalán felül tüntesse fel a nevét
b) Pályázati munka világos címe (maximum 80 betűvel)
c) Tanulmányi/kutatási probléma leírása, amit az ösztöndíj segítségével kutatni tervez (kb féloldal)
d) Tanulmányi/kutatási célkitűzések és remélt eredmények (kb féloldal)
e) Tanulmány/kutatás módszerei és a tanácsadó szerepe (kb egy oldal)
f) Személyes pályafutás fejlődése és a terv fontossága a jövőt tekintve (kb féloldal)
g) Várható költségek és támogatási kérés (kb féloldal)
2) Jelen kitöltött jelentkezési formanyomtatvány
3) Az Európai Unió szabványa szerinti önéletrajz
4) Írásos támogató nyilatkozat a kutatási tanácsadótól, a fogadó intézményből
5) Egy vagy több ajánlólevél jelenlegi, vagy egykori tanártól, munkahelyi vezetőtől, vagy közösségi vezetőtől
6) Iskolai bizonyítványok másolata az utolsó 3 évről amennyiben iskolában volt (középiskola és/vagy egyetem)
7) Igazolás, hogy a pályázó a történelmi Erdélyben született és ott van igazolt jelenlegi állandó lakhelye.
Amennyiben az előbbi eset nem áll fenn, úgy nyilatkozat arról, hogy a pályázó családja a pályázó
születésekor Erdélyben élt
F. ZÁRÓ NYILATKOZAT
• Hiányos, vagy elkésett pályázatok nem kapják ugyanazt a figyelmet, mint az időre beküldött,
hiánytalan pályázatok
• Szándékosan hamis információ beküldése teljeskörű kizárást von maga után és az esetleges ösztöndíj
azonnal visszatérítendő az Alapítványnak.
• A Székely Előfutár Öszöndíjat kétszer nem lehet elnyerni.
• Amennyiben ösztöndíjat kapok köszönőlevelet és egy digitális fotót fogok beküldeni.
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•
•
•
•

Az ösztöndíj időtartamának lejártakor rövid, egyoldalas beszámolót fogok adni az elért eredményekről.
Együtt fogok működni az Alapítvány esetleges pénzügyi ellenőrző vizsgálatával a kapott ösztöndíj
felhasználása kapcsán.
Hosszabb távon tájékoztatni fogom az alapítványt pályafutásom alakulásáról és esetleges címváltozásaimról.
A pályázatra jelentkezés a hírlevélre való feliratkozást is jelenti.

Kijelentem, hogy ez a pályázat a legjobb tudásom szerint mindenben pontos és igaz,:

Dátum

Aláírás

Forerunner Federation
520 W. 21st Street
Phone: 1-757-639-6576
Unit G-2, PMB 119
Web: http://forerunnerfederation.org/
Norfolk, VA 23517, U.S.A.
Email: forerunner.federation@gmail.com
Foundation for Minority Success

