
Tájékoztatáson alapuló beleegyezés 
(Fiatal résztvevők és szüleik számára) 

Résztvevői tájékoztató 

Tisztelettel felkérjük, hogy vegyen részt az Európai Unió által finanszírozott UPLIFT projektben, amelynek 

célja megérteni, hogy a (15-29 év közötti) fiataloknak miért vannak nehézségeik a lakhatás, oktatásban 

való részvétel és munkahelyi elhelyezkedés területén, és hogyan segíthetnek a helyi szintű politikák 

ezeknek a problémáknak a megoldásában. 

A kutatás 16 európai városban zajlik különböző szinten. 

1. ábra - Az UPLIFT projektben részt vevő városok 
O Urban level 

© Urban and Case study level 

© Urban, Case study 
and Implementation level 

  

Mielőtt eldöntené, hogy részt vesz-e a kutatásban, és ehhez beleegyezését adná, fontos, hogy megfelelő 

tájékoztatásban legyen része a projekt céljáról, az ön szerepéről a projektben és arról, hogy mi történik az 

ön által nyújtott információkkal. Olvassa el figyelmesen a tájékoztatót, és a döntését alapos megfontolás 

után hozza meg. Keressen meg minket, ha kérdése van a projekttel kapcsolatban. 

Köszönjük, hogy időt szán a tájékoztató elolvasására. 

Az UPLIFT projektben való részvétele önkéntes. Fontos hangsúlyozni, hogy bármikor visszaléphet a 

projektben való részvételtől anélkül, hogy a döntését meg kellene indokolnia, vagy hogy ez bármilyen 

hátránnyal járna önre nézve. 

A projekt címe 

UPLIFT - Urban PoLicy Innovation to address inequality with and fór Future generaTions (Várospolitikai 

innovációk a jövő generációi segítségével és érdekében, az egyenlőtlenségek leküzdésére) 

 



A projekt rövid áttekintése 

Az UPLIFT projekt célja megérteni a különböző lakossági csoportok megélhetési színvonala közötti 

különbségek okait, továbbá egy eszköz létrehozása (helyi, a fiatalokat érintő nehézségekre érzékeny 

politika), amely segítségére lenne mindazoknak, akik elégedetlenek a lakhatási, oktatási vagy 

munkavállalói körülményeikkel. A kutatócsoport interjúkat készít, találkozókat szervez tapasztalatcsere 

céljából, valamint műhelyeket tart, amelyeken a résztvevők közösen dolgoznak ki javaslatokat helyi 

politikákra. Az eredményeket elküldjük az önkormányzatoknak. 

A projekt időtartama 

Az UPLIFT projekt 2020 januárjában indult, és 2022 decemberében zárul le. 

Ki vezeti a kutatást? 

A kutatást Sepsiszentgyörgyön a SUPPEDITO cég vezeti, suppeditocons@gmail.com. 

Miért kerestük meg önt? 

A projekt keretében olyan fiatalokat keresünk, akik nehézségekbe ütköznek a oktatás vagy 

munkahelykeresés terén. Önt javaslatára kerestük meg. 

Meggyőződésünk, hogy a tapasztalatai nagymértékben hozzájárulnak a kutatáshoz, és sokat tanulhatunk 

öntől a projekt lebonyolítása során, amíg együtt dolgozunk az oktatás és munkavállalás terén megélt 

hátrányok csökkentésén. 

Mit fogunk kérni öntől, ha úgy dönt, hogy részt vesz a kutatásban? 

Mivel a projekt legfontosabb célkitűzése egy olyan helyi politika kidolgozása, amely hatékonyan válaszol 

a fiatalok által az oktatás és munkavállalás terén megélt nehézségekre, arra fogjuk kérni, hogy vegyen részt 

a műhelybeszélgetéseken, amelyek során alkalma nyílik hozzájárulni a politika kidolgozásához. Ebben a 

munkacsoportban elemezni fogjuk, hogy a helyi lakhatási, oktatási és munkavállalási feltételek hogyan 

befolyásolják az életünket, ugyanakkor megpróbáljuk megállapítani, hogy hogyan javíthatnánk ezeken a 

feltételeken, és mit várunk el az önkormányzattól a helyzetünk javítása érdekében. 

Mi történik az ön által nyújtott információkkal, és hogyan tartjuk tiszteletben azok 

bizalmas jellegét? 

Minden, ön által nyújtott információt kutatási célokra használunk fel (tudományos cikkek, 

politikajavaslatok stb.). A személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím stb.) csak az önnel való 

kapcsolattartás céljából tárolunk a projekt időtartama alatt. A projekt lezárása után még 4 évig meg kell 

őriznünk az adatokat, majd töröljük. A személyes adatait az interjúkról készült felvételektől és a 

csoportmunkához készített jegyzetektől külön, jelszóval védett tárhelyen őrizzük, és nem említjük önt név 

szerint az anyagainkban - kivéve, ha ön kifejezetten ezt szeretné. 

A tájékoztató végén lehetősége van beleegyezését adni (vagy azt elutasítani), hogy használhassuk az önről 

készült fényképeket és videókat. Bármikor dönthet úgy, hogy névtelenséget kér, ez esetben vagy olyan 

technikát használunk, ami azonosíthatatlanná teszi (pl. kitakarás - ezzel az eljárással az arcánál módosítjuk 

a pixeleket), vagy eltávolítjuk azokat a 

képeket, amelyeken megjelenik. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy megtörténhet, hogy a képanyag bizonyos 

része továbbra is elérhető lesz online, ezért megkérjük, hogy alaposan gondolja át az erre vonatkozó 

döntését. 

Jogosult-e juttatásra a projektben való részvételéért? 

Az Európai Bizottságnak a kutatásban résztvevőknek juttatható fizetésre vonatkozó követelményei 

értelmében nem adhatunk semmilyen pénzbeli juttatást, ellenben megtéríthetjük a költségeit, ha vannak 

(pl. utazási költségek). Mindemellett mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfelelő 

körülményeket és élvezetes tevékenységeket biztosítsunk a közös munka során. 
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Elérhetőségek további információkért 

További információkért vegye fel a kapcsolatot a SUPPEDITO céggel (Tónk Gabriella, 

suppeditocons@gmail.com) vagy a budapesti projektvezetővel (Gerőházi Éva, gerohazi@mri.hu). 

Mi a teendő, ha valami kellemetlensége támad? 

Ha a kutatás során problémája merül fel a kutatásban való részvételét illetően, amelyről szeretne a 

kutatócsoporton kívüli személlyel beszélni, vegye fel a kapcsolatot Veres-Nagy Tímeával 

(verestimo@gmail.com). 
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