Radikalizáció Megelőzése a Büntetés-végrehajtási Intézményekben
Nyilvános pályázati felhívás deradikalizációs szakértői-tanácsadói, valamint képzést
lebonyolító facilitátori és képzést lebonyolító szakértői pozíciók betöltésére

Pályázat kiírója
Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzésért
Az Alapítvány célja az emberi jogok nemzetközi szintű védelme, különösen a világ bármely
térségében fenyegető népirtások és más emberiesség elleni bűncselekmények megelőzése területén.
Az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért 2010 óta folytatja
hazai és nemzetközi tevékenységét, operatív szerve a Budapest Központ a Tömeges Atrocitások
Megelőzésért útján. Fő működési profilja a felvilágosítás, képességfelmérés és -fejlesztés, a
párbeszéd és megelőzés kultúrájának fejlesztése és advokáció.
Pályázat kiírása
A radikalizáció és extrémizmus erősödése új biztonsági kihívás Magyarországon is. A társadalmak
ún. „sérülékeny” csoportjai, kiemelten a büntetett előéletű és büntetésüket letöltő személyek,
különösen fogékonyak a radikalizálódásra és célcsoportot jelentenek az extrém szervezetek számára
beszervezhetőség szempontjából. Ma még nem kellően ismert, hogy milyen a hazai büntetésvégrehajtási intézmények személyi állományának felkészültsége az új kihívások megválaszolására,
milyen új szükségletek és igények merülnek fel a képességek fejlesztésére.
A Belügyi Alap (Biztonsági Alap) által támogatott projekt elősegíti a radikalizációs jelenségekkel
és kockázatokkal egyik leginkább szembesülő hazai kormányzati szerv, a BVOP intézmények
személyzetének képességeinek és igényeinek feltárását, valamint a meglévő képességek javítását,
az EU intézmények és tagállamok és a hazai szakmai szervezetek közötti együttműködés erősítését,
valamint a szakmai ismeretek összegzését és megosztását. A projekt azonosítója: BBA-5.1.6-162016-00001
Projekt időtartama
A projekt időtartama a 2017. június 1-től 2018. június 30-ig terjedő időszak.
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Finanszírozási feltételek
Egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozás tagjaként történő jelentkezés előnyt jelent. A
finanszírozás a támogató rendelkezéseinek megfelelően fog történni.
Pályázat tartalma
Az Alapítvány az alább felsorolt szakmai tevékenységekhez kapcsolódó készségeket és jellemzőket
jelöli meg a projekt keretében, amelyek az eredményes, magas színvonalú kutatómunkához és a
projekt megvalósításához szükségesek.
1., Deradikalizációs tanácsadó (határozott jogviszony)
 Ismeretek társadalmi polarizáció/radikalizáció/deradikalizáció vonatkozásában;
 Ismeretek és tapasztalatok hazai bv-intézmények vonatkozó feltételrendszeréről;
 Szakmai ismeretek és tapasztalatok tréningek szervezése terén bv-intézményekben;
 Ismeretek és tapasztalatok párbeszéd facilitálása terén, lehetőleg bv-intézményekben;
 Ismeretek és tapasztalatok bűnmegelőzés és fogvatartottak reintegrációja kapcsán;
 Tapasztalatok vonatkozó kutatások-tanulmányok készítése, források/információk gyűjtése és
értékelése tekintetében;
 Angol nyelv ismerete.
2., Képzést lebonyolító facilitátor (határozott jogviszony)
 Ismeretek radikalizáció és kriminológiai társadalomtudományi területek vonatkozásában;
 Ismeretek és tapasztalatok hazai bv-intézmények vonatkozó feltételrendszeréről;
 Ismeretek és tapasztalatok bűnmegelőzés és fogvatartottak reintegrációja kapcsán;
 Tapasztalatok vonatkozó kutatások-tanulmányok készítése, források/információk gyűjtése és
értékelése tekintetében;
 Angol nyelv ismerete.
3., Képzést lebonyolító szakértő (határozott jogviszony)
 Ismeretek radikalizáció és kriminológiai társadalomtudományi területek vonatkozásában;
 Ismeretek és tapasztalatok hazai bv-intézmények vonatkozó feltételrendszeréről;
 Ismeretek és tapasztalatok bűnmegelőzés és fogvatartottak reintegrációja kapcsán;
 Tapasztalatok vonatkozó kutatások-tanulmányok készítése, források/információk gyűjtése és
értékelése tekintetében;
 Angol nyelv ismerete.
Pályázat benyújtása
Kérjük, hogy a pályázatát részletes szakmai önéletrajzával együtt elektronikus úton az
rinp@budapestcentre.eu címre küldje meg. Egy pályázó csak egy pozícióra jelentkezhet. A
pályázók természetes személyek, gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek is lehetnek. A
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pályázat beadási határideje: 2017. augusztus 15. 12:00. A pályázatokat az Alapítvány által felkért 3
tagú szakmai bizottság bírálja el. Kritériumok, amiket a bizottság az elbírálás során figyelembe
vesz: szakmai felkészültség, szakmai életrajz formai követelményeknek való megfelelése, hasonló
projektekben szerzett tapasztalat, a szakmai felkészültség és életútnak a projekt célkitűzéseihez való
illeszkedése.
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