મીડિયા ફૅલોશિપ
પ ૂર્વભ ૂશમકા
સર્વાઈર્સા અગેઈન્સ્ટ ટીબી (એસએટીબી) એ સમુદવય આધવરિત ચળર્ળ છે , જેનુ ું નેત ૃત્ર્ ટીબીમવુંથી

સવજા થઈ ચ ૂકેલવ લોકોનુ ું એક જૂથ કિી િહ્ુું છે , જેઓ ટીબી વર્રુદ્ધનવ ભવિતનવ જગને
ું
દૃઢ બનવર્ર્વની
રદશવમવું કવમ કિી િહ્યવ છે . આ અનુજીર્ીઓ ટીબીનવ અત્યુંત ગુંભીિ પ્રકવિમવુંથી સવજા થર્વનવ અનુભર્ને
જીવ્યવ છે તથવ તેને જાણે છે અને વ્યક્તત જે સવમવજજક, આવથિક તથવ સવું્કૃવતક પરિક્્થવતઓ ર્ચ્ચે

ટીબીનો સવમનો કિે છે તેનવથી પણ તેઓ ર્વકેફ છે . આ અનુભર્ોનવ આધવિે ભવિતમવું આ મોિચે
મહત્ત્ર્નવ હોય એર્વ તમવમ સુંબવું ધત લોકો સવથે મળીને ટીબીને લગતી સુંભવળ ર્ધુ સુગમ તથવ દિદી
કેન્દ્ન્સિત બનવર્ર્વ મવટે જરૂિી એર્વ ફેિફવિોનુ ું સમથાન-રહમવયત તેઓ કિે છે . એસએટીબીનુ ું મવનવુ ું છે કે,

જો ભવિત ટીબી વર્રુદ્ધ વ્યવપકપણે લડર્વ મવગતુ ું હોય, તો એનવ મવટેની શરૂઆત અનુજીર્ીઓને
સવુંભળર્વથી કિર્વની જરૂિ છે તથવ દિદીઓને સૌથી ર્ધુ અસિ કિતવ ધોિણો ઘડર્વ મવટે તેમનો
સહકવિ લેર્ો આર્શ્યક છે .

શર્ષય:
ટીબી સંબશં િત કલંકઃ કારણો, ઉકેલો અને તેમાંથી ઉગરર્ાની ર્ાતાવ ઓ
ટીબી અનુજીર્ીઓ સવથે કવમ કિર્વનવ અમવિવ અનુભર્મવું અમે જોયુ ું છે કે, કલુંક ટીબી સવથે બહુ જ

ઊંડવણપ ૂર્ાક જોડવયેલ ુું હોય છે . ટીબી સવથે સુંકળવયેલવ લોકો દિદીઓને પ્રથમ મ ૂકતી દિદી-કેન્દ્ન્સિત
સવિસુંભવળની મવગણી કિતવ હોય છે , પણ ઘણીર્વિ એવુ ું થતુ ું હોય છે કે, ટીબી સવથેન ુ ું કલુંક દિદીને
સવિસુંભવળ મેળર્ર્વ તથવ અસિકવિક િીતે તેમવુંથી સવજા થર્વનવ મવગામવું અર્િોધ બનતુ ું હોય છે .

મોટવભવગે ટીબી સવથે જોડવયેલવ કલુંકને ્ર્વ્્યપ્રવપ્તત મવટેનવ ર્તાનનવ મવગામવું આર્તો બળર્વન
અંતિવય ગણર્વમવું આર્ે છે . સવમવજજક દિજ્જો ખોઈ બેસર્વનો ભય, લગ્નજીર્નમવું સમ્યવઓ તથવ

સમવજનવ લોકો દ્વવિવ દુુઃખદવયક ર્તાન જેર્ી બવબતોને એર્વ કેટલવક ઉદવહિણો છે જેનવ કવિણે ટીબીથી

અસિગ્ર્ત વ્યક્તત મદદ મવગતવ ખચકવય છે . સવિર્વિને ર્ળગી િહેર્વમવું તથવ દિદી પ્રત્યે તેનવ જ
પરિર્વિનવ સભ્યો દ્વવિવ થતવ ર્તાન પિ પણ કલુંકની અસિ જોર્વ મળે છે . આને પગલે દિદીનવ
મવનવસક ્ર્વ્્ય અને સુખવકવિી પિ પણ પ્રભવર્ પડે છે .

સવમવજજક તથવ સું્થવકીય અજ્ઞવન-અજાણપણવને કવિણે તથવ અવનચ્છનીય બીમવિીઓ વર્શેનવ

ભ ૂલભિે લવ ધોિણોને કવિણે કલુંક ઉદભર્ે છે . ટીબીને લગતવ કલુંકનુ ું સૌથી સવમવન્સય કવિણ છે ચેપ
લવગર્વનવ સુંભવર્ત જોખમનો ધવિી લીધેલો ભય. એચઆઈર્ી, ગિીબી, સવમવજજક ર્ગા, અથર્વ કુપોષણ

જેર્ી બવબતો સવથે સુંકળવર્વને કવિણે પણ ટીબી કલુંરકત બન્સયુ ું છે . સવમવન્સય િીતે, આમ છતવું, ટીબીનો

કલુંક મવનવસક આઘવત, ભેદભવર્, વનદવનમવું થતો વર્લુંબ તથવ સવિર્વિને પ ૂિી ન કિર્વ જેર્ી બવબકતો
તિફ દોિી જતો હોય છે .

ફૅલોશિપ
વર્શ્વમવું ટીબીનો સૌથી ર્ધુ બોજો ભવિત ધિવર્ે છે અને જયવું દિ વમવનટે એક ભવિતીય ટીબીને કવિણે

મ ૃત્યુ પવમે છે , એર્વ દે શમવું આપણે ટીબીનવ અસિગ્ર્તો તિફ ભેદભવર્ શવ મવટે િવખીએ છીએ? હર્વ
પ્રસવિણથી ફેલવતી બીમવિીનો ચેપ તેમને લવગ્યો હોય એમવું તેમનો શો ર્વુંક? ટીબીનવ અસિગ્ર્તોની
યવતનવ ઓછી થવય એ બવબતની તકેદવિી લેર્વ મવટે આપણવથી શુ ું થઈ શકે છે ?

ભવિતમવુંનવ આ મુદ્દવઓ પિ વર્્ત ૃતપણે તથવ ટીકવત્મક દૃન્દ્ટટએ શોધ-તપવસ-સુંશોધન હવથ ધિર્વમવું
આર્ે તથવ સમુદવયમવું અને ્ર્વ્્ય સુંભવળ મવળખવમવું ટીબી અિસગ્ર્ત વ્યક્તતઓનવ તથવ તેમનવ

પરિર્વિોનવ જીર્નો પિ કલુંકથી કેર્ી અસિ પડે છે એ વર્શેની ર્વતવાઓ બહવિ લવર્ર્વમવું આર્ે એર્ી
આપેક્ષવ ફૅલો (અધ્યેતવ) પવસેથી િવખર્વમવું આર્ે છે .

આ વર્ષયને અધવિે ખખત કિે એર્ી વ્યવપક, યોગ્ય િીતે અહેર્વલબદ્ધ થયેલી તથવ વર્્ત ૃત ર્વતવાઓની
અમને આશવ છે . અમને એર્ી ર્વતવાઓમવું િસ છે જે ્થવવનક મુદ્દવઓને અધોિે ખખત કિતી હોય. કલુંકને

લગતવ પડકવિોનવ ઉકેલોને સવમે લવર્તી તથવ આ પડકવિોનો સવમનો કિી તેને પિવ્ત કિનવિવઓ તથવ
સવજા થનવિવઓની ર્વતવાઓમવું પણ અમને િસ છે .

આ ફૅલોવશપ અંગ્રેજી, રહન્સદી, ગુજિવતી અને મિવઠી ભવષવનવ ત્રણ વપ્રન્સટ અથર્વ ઑનલવઈનનવ

પત્રકવિો/ફ્રીલવન્સસિો/ ્ર્તુંત્ર કોલમ લેખકો મવટે ખ ૂલ્લી છે . દિે ક અધ્યેતવ પવસેથી 3 (ઓછવમવું ઓછવ)
અને 4 (ર્ધુમવું ર્ધુ) લેખોની અપેક્ષવ િખવય છે .

સમયગાળો અને ભંિોળ
ફેલોવશપનો સમયગવળો છ અઠર્ાડિયાનો િહેશે અને પસુંદ કિર્વમવું આર્ેલવ દિે ક અધ્યેતવને રુશપયા

50,000ન ંુ ભુંડોળ મળશે. આ ્ટવઈપેન્સડ સુંશોધન, પ્રર્વસ, લેખન, પ્રોડતશન તથવ અન્સય ખચાને ટેકો

આપશે. આ ફેલોવશપ ભુંડોળ બે હતતવમવું વર્તરિત કિર્વમવું આર્શે. દિે ક અધ્યેતવ પવસેથી ત્રણ-ત્રણ
ર્ાતાવ ઓ લખર્ાની તથા તેને પ્રકાશિત કરર્ાની અપેક્ષવ િખવય છે .

અરજીની જરૂડરયાતો
ફૅલોવશપ મવટે અિજી કિર્વ મવટે કૃપવ કિી આ દ્તવર્ેજો હોર્વ જોઈએુઃ
•
•

સવથ-પત્ર (કર્િ લેટિ), સીર્ી (એફોિ સવઈઝનવ ત્રણ પવનવમવું આનો સમવર્ેશ થર્ો જરૂિી)

અગવઉ છપવયેલવ તમવિવ લેખો-અહેર્વલોનવ બે નમ ૂનવ. આ લેખન જો ક્ષેત્રીય ભવષવમવું હોય તો
કૃપવ કિી તેનો અંગ્રેજી અનુર્વદ પણ સવથે બીડર્ો.

•

તમવિવ ર્તામવન મવખલક/તુંત્રી તિફથી ‘લેટિ ઑફ સપૉટા ’, જેમવું અધ્યેતવ સમય/ છ

અઠર્વરડયવની િજા આપર્વની ખવતિી અને અધ્યેતવ દ્વવિવ લખર્વમવું આર્ેલવ લેખોને પોતવનવ
પ્રકવશનમવું પ્રવસદ્ધ કિર્વની સુંમવત હોર્ી જોઈએ. ફ્રીલવન્સસિોએ પણ તેમનવ લેખોનો ઉપયોગ
કિર્વ મવટેની સુંમવત આપતો પ્રકવશનનવ તુંત્રીનો સપૉરટિંગ લેટિ આપર્વનો િહેશે.
•

કૃપવ કિી નીચેનવ પ્રશ્નોનવ જર્વબ આપોુઃ
o

તમને એસએટીબીની ફૅલોવશપ શવ મવટે જોઈએ છે અને તમવિી કવિરકદીનવ મવગાને
તેનવથી કઈ િીતે ફવયદો થતો હોર્વનુ ું તમે જુઓ છો?

o

તમવિવ ફૅલોવશપનવ ગવળવ દિવમયવન, તમને આપર્વમવું આર્ેલવ વર્ષય પિ તમે ધ્યવન

કેન્દ્ન્સિત કિો એવુ ું અમે ઈચ્છીએ છીએ. તમને કયવ મુદ્દવ પિ સુંશોધન કિર્વનુ ું ગમશે
અને કેમ?

•

ુ રી, 2018
તમવમ અિજીઓ ઈમેઈલ દ્વવિવ survivorsagainsttb@gmail.com પિ 20મી જાન્યઆ
સુધીમવું મોકલી શકવય છે . કોઈપણ પ્રશ્નો તથવ ્પટટતવઓ મવટે, સુંપકા કિો, કૃશતકા કામથન,
મેનેજિ એડર્ોકસી અને કૉમ્યુવનકેશન, એસએટીબી: +91 8130666037

નોંિ
•
•

અધ્યેતવને રદલ્હીમવું ઑરિએન્સટેશન પ્રોગ્રવમમવું હવજિી આપર્વની જરૂિ પડી શકે છે .

તમવમ કૉપીિવઈટ પ્રકવશનોને ્ર્વધીન િહેશે, જો કે તમવમ લેખોને સુંબવું ધત ર્ેબસવઈટ્સ તથવ
બ્લૉગ્સ પિ પ્રકવવશત કિર્વનવ હક્કો એસએટીબી પોતવની પવસે િવખે છે .

•

લઘુત્તમ ધોિણો સુધી ન પહોંચતી અિજીને ફૅલોવશપ ન આપર્વનો હક્ક પણ એસએટીબી
પોતવને ્ર્વધીન િવખે છે .

•
•
•

એસએટીબી દ્વવિવ લેર્વમવું આર્ેલવ તમવમ વનણાય અંવતમ િહેશ.ે

તમવમ અિજીઓનુ ું મ ૂલ્યવુંકન એસએટીબી તથવ બહવિની જય ૂિી દ્વવિવ કિર્વમવું આર્શે.

ુ રી, 2018નવ કિર્વમવું આર્શે. ફૅલોવશપ.
પસુંદગી પવમેલવ ઉમેદર્વિોની જાહેિવત 27મી જાન્યઆ
10મી માર્વ, 2018 પ ૂિી થશે.

