KETERANGAN SINGKAT TENTANG
INTERNATIONAL YOUTH TRAVEL FUND (IYTF)
International Youth Travel Fund atau Dana Perjalanan Pemuda Internasional
dibentuk oleh WSA (World Subud Association) dan MSF (Muhammad Subuh
Foundation) untuk membantu para pemuda agar dapat melakukan perjalanan ke
luar negeri untuk menghadiri acara-acara Subud, supaya para pemuda dapat
lebih terlibat dalam kegiatan Subud dan tidak hanya sekedar melulu melakukan
latihan. Dana ini juga dapat digunakan untuk membantu para pemuda Subud

yang melakukan perjalanan sebagai relawan pada proyek-proyek Susila
Dharma.
Kriteria awal selain usia (maksimum sekitar 30) adalah:
A. Berkemauan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertemuanpertemuan;
B. Bersedia untuk berbagi cerita tentang pengalamannya dengan para
pemuda di negara asalnya setelah kembali;
C. Menulis laporan; dan
D. Mengadakan acara penggalangan dana untuk turut membantu mengisi
ulang Dana Perjalanan ini.
Prinsipnya adalah bukan untuk membiayai 100%; para pemuda di dorong untuk
mendapatkan sumber-sumber lain untuk memenuhi kebutuhan biaya yang
dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan, bukan sekedar

membantu.

Untuk mengisi ulang dana ini, IYTF bergantung penuh pada acara-acara serta
proyek-proyek penggalangan dana yang dilakukan secara internasional.
Contohnya, proyek daur-ulang dilaksanakan di berbagai negara pada tahun 2008
dan seri pertama dari Komunitas Jamuan Makan Malam Internasional telah
dimulai pada tahun 2010 yang bertujuan untuk menggalang dana ulang.

PROSES
Proses untuk mendapatkan dana bantuan ini adalah dengan cara mendaftar.
Formulir pendaftaran dapat diperoleh dari perwakilan Pemuda Internasional
secara online, kemudian diisi dengan selengkap-lengkapnya dan kirimkan
kembali ke Perwakilan Pemuda. Formulir pendaftaran ini harus dilengkapi
dengan surat rekomendasi dari Pengurus Nasional, para Pembantu Pelatih atau
para anggota aktif Subud.
Setiap pendaftaran akan diproses oleh sebuah tim yang terdiri dari: Koordinator
Pemuda Internasional, Maya Korzybska (mewakili Pelaksana WSA), Pembantu
Pelatih Internasional untuk area tersebut, dan juga para Perwakilan Zona.
Salinan formulir pendaftaran juga akan dikirimkan ke perwalian MSF.
Pendaftaran harus diajukan paling tidak 3 bulan sebelum tanggal keberangkatan.
Tentu saja ada kebijaksanaan yang dapat diberikan pada kasus tertentu dan tim
berusaha untuk se fleksibel mungkin, akan tetapi pengertian pemohon/pendaftar
untuk melakukan pendaftaran jauh hari dengan menunjukkan kedewasaan,
akuntabilitas dan profesionalisme amat dihargai.

HASIL + LANGKAH KEDEPAN
Sejauh ini, kegiatan menunjukkan hasil yang sangat positif dan mereka yang
telah menikmati dana bantuan ini juga telah melakukan tindak lanjut untuk
melakukan isi ulang dana dengan berbagai cara.
Tentu saja Kongres Dunia merupakan acara yang paling diminati. Tim ingin
mengingatkan kembali penting nya melakukan pemberdayaan pada para
pemuda agar mereka juga berupaya untuk membiayai sebagian dari total biaya
yang diperlukan, dan tidak berharap untuk dibiayai 100%. Dengan cara ini dana
yang tersedia dapat diberikan kepada lebih banyak lagi pemuda. Hal ini juga
berarti bahwa upaya penggalangan dana untuk menghadapi Kongres harus lebih
ditingkatkan.
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