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HAZAI PROJEKTJEINK 

Breaking Stereotypes 

Egyesületünk „Breaking Stereotypes” című projektjének célja a 

fogyatékossággal élő fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése volt, 

a résztvevő fiatalok bátorítása társadalmi vitákban, döntéshozatalban 

való részvételre, különös tekintettel az őket érintő kérdésekben. 

 

A 2016. november 17 és 25 között megvalósult projekt keretében 6 

országból, összesen 30 fiatallal, köztük 12 fogyatékossággal élővel 

gondolkodtunk közösen azon, hogyan lehetne a fogyatékossággal élő 

emberekkel kapcsolatos sztereotípiákat, előítéleteket feloldani, egyáltalán 

mit is jelent a fogyatékosság manapság a társadalom számára, hogyan 

alakult annak és a fogyatékossággal élő emberek megítélése a 

történelem során Európában, illetve később az Egyesült Államokban a 

nagy emberjogi mozgalmak hatására. 

 

A program részeként a résztvevők egy panel beszélgetést rendeztek 

Budapesten, 2016. november 23-án, mely a Magnet Bank támogatásával, 

ami a bank Andrássy úti székházában került megvalósításra. 

2017-ben folyt az után követési és beszámolási szakasza a projektnek. A 

projekt hírének terjedésével több ízben kaptunk vissza nagyon pozitív 

visszajelzéseket: az Erasmus+ Ifjúság honlapja példaként említi a 

megvalósult csereprogramunkat. 
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Reacting  

REACTING IFJÚSÁGI CSEREPROGRAM 

TheatreCreators informális csoport 

2017.05.08-16., BÁNK  

2017. május 8-16. között került megrendezésünkre egyik informális 

csoportunk, a TheaterCreators csoport ifjúsági csereprogramja, amely célja 

az volt, hogy színházi eszközökkel hozza közelebb az öko-tudatos életmódot. 

30 résztvevő (17-30 év között) és 6 csoportvezető vett részt a nyolcnapos 

programon összesen hat országból (Szlovákiából, Romániából, Ciprusról, 

Litvániából, Horvátországból és Magyarországról). 

A résztvevők amellett, hogy a fő témáról, a környezettudatos életmódról 

közösen gondolkodtak, megismerkedhettek a többi, különböző kultúrával és 

hasonló korú fiatalokkal ismerkedhettek meg. A nem-formális módszereken 

alapuló foglalkozások során lehetőségük nyílt, hogy jobban megértsék a 

napjainkban egyre jellemzőbb ökológiai problémákat, és hogy összefüggést 

találjanak aközött, hogy hogyan hatnak ezek a problémák a 

mindennapjainkra, illetve a társadalom tagjai milyen megoldásokkal tudják 

visszaszorítani azokat. 

A program végén egy több rövidebb jelenetből álló színházi előadást adtak 

elő Gyöngyösön, a HatásPont Tanodában az ott tanuló fiatalok számára. A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

fórumszínházi eszközökkel előadott jelenetek lehetőséget adtak a tanoda 

fiataljainak arra, hogy a bemutatott problémákról közösen gondolkodjanak 

velünk, és ők maguk nyújtsanak megoldásokat. 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A csereprogramról ITT található még 

több fotó. 

A projektről az informális csoport 

honlapján: 

https://theatercreators.wordpress.com/projects/reacting-youth-exchange/ 

 

 

 

 

Let it be 

 

2017. májusában valósítottuk meg tréningünket ifjúsági munkásoknak 

célzott tréningünket Bánkon. A ’Let it be’ tréning kurzus célja a szakemberek 

figyelmének felhívása arra, hogy a szakmai tevékenységet szükséges 

https://theatercreators.wordpress.com/projects/reacting-youth-exchange/
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folyamatosan vagy legalább időről-időre megtámogatni önismereti munkával, 

amely segítséget nyújt az ifjúsági munka során szerzett tapasztalatok 

megfelelő feldolgozásában. 

Célunk a szakmai kompetencia növelése, a kooperáció és a hatékonyság 

fejlesztése, és burn-out prevenció.  A projekt során szerettük volna elérni, 

hogy az intervenciós lehetőségek tudatosítása megtörténjen a résztvevőknél. 

A tréning módszertani eszköztára sokszínű volt, nem formális pedagógiai 

eszközök, pszichológiai és pszichoterápiai, szocioterápiai módszerek közül 

integrálódik, tiszteletben tartva a résztvevők kompetenciahatárait. A 

projekttel célunk az ifjúsági munka minőségének javítása a képzők 

képességeinek fejlesztésén keresztül. 

A humán tőke ilyen típusú fejlesztése lehetővé teszi, hogy a résztvevők más 

ifjúsági projektekben színvonalasabb munkát végezzenek, amivel elősegítik 

az adott projekt célkitűzéseinek sikeres megvalósulását, és résztvevő 

fiatalok, szakemberek képességeinek fejlődését, az ERASMUS+ program 

népszerűségét. 

 

Imagination has no barriers 

2017. november 8-17. között került megrendezésre tréningünk, 

amelynek célja, hogy a részt vevő ifjúságsegítőknek bemutasson egy új 

eszközt, az élő szerepjátékot (LARP), és megmutassa, hogyan lehet ezt a 

módszert a fogyatékossággal élő fiatalok inklúziójának elősegítésére 
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használni. A program során a résztvevők nem csak megismerkedhettek a 

módszer alapjaival, hanem ki is próbálhatják, hogyan is működik a 

gyakorlatban, hiszen két játékot ők maguk készítettek elő és játszottak 

el. A közös munka és szerepjáték alatt megtapasztalhatták, hogyan 

jönnek elő rejtett készségeik és hogyan fejleszthetik azokat. A program 

másik fontos célja volt, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékossággal élő 

fiatalok szükségleteinek különbözőségére, és első kézből nyújtson 

információt, hogyan lehet ezeket a szükségleteket kielégíteni. 

A projekt után követési szakasza, ahol a partnerországok egy-egy 

disszeminációs eseményt szerveznek a helyi közösségeikben 2017 végén 

és 2018 elején zajlott.  

 

 

 

 

 

Spraycan – the power of street art II.  

Korábban Budapesten megvalósított ifjúsági cserénk folytatását terveztük 

megvalósítani Gyöngyösön, hátrányos helyzetű fiatalok bevonásával. A 

projekt előkészítési időszaka 2017 végén, novemberben vette kezdetét.  

A csereprogram fő célkitűzése, hogy a fiatalokat aktív részvételre és a 

társadalmi jelenségek értékelésére, ezekkel kapcsolatos építő üzenetek 

megfogalmazására ösztönözze az utcaművészet, ezen belül is a graffiti 

eszközével. Ezt a módszert arra fogják használni, hogy az aktív 

állampolgársággal, a társadalmat érintő problémákkal kapcsolatos 

üzeneteket a nagyközönséggel is megosszák. 
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A résztvevőknek olyan témájú foglalkozásokon fognak részt venni a 

program során, mint például ’Aktív állampolgárság’, ’Emberi jogok’, 

’Oxfordi vita’, az elkészítendő graffitik üzenetének kidolgozása stb. A 

graffiti alkotásokat a gyöngyösi HatásPont Tanodánk falán illetve a 

Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal által biztosított falfelületeken fogják 

elkészíteni. A képzett szakemberek által vezetett foglalkozásokon és a 

nemzetközi közegben való folyamatos és aktív munka hozzájárul a 

fiatalok önfejlelesztéséhez, általános és angol nyelvi kommunikációjához, 

szociális készségeik fejlesztéséhez, kulturális identitásuk fejlesztéséhez, 

de elsősorban a képessé-tételükhöz, hogy aktív állampolgárrá váljanak. A 

program során 1 napot Egerben is töltünk majd városnézéssel, kulturális 

programokkal és 3 napot Gyöngyösön a megtervezett graffitik 

felfestésével.  

 

TANODA 

2017 teljes hosszában folyt a megvalósítása és fenntartása a gyöngyösi 

Tanoda projektnek. A Hatáspont Tanoda 2014 szeptemberében nyitotta meg 

kapuit, amelyet a TÁMOP-3.3.9. A-12/2 projekt nyerteseként a Zöld Hullám 

Közhasznú Természetbarát Egyesület tartott fenn. Az Együttható 

Közösségépítő Egyesület a TÁMOP projekt szakmai programjának 

kidolgozásában részt vett, majd a pályázat jóváhagyását követően a 

menedzsmentet és szakmai megvalósítók egy részét biztosította. Ennek okán 

a HatásPont Tanodát a jövőben az Együttható Közösségépítő Egyesület fogja 

fenntartani Gyöngyösön az EFOP-3.3.1-15-2015-00042 számú projekt 

keretében. 

 

A program átfogó célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a 

hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelése, valamint a 
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minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a 

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, SNI-s és roma tanulók 

körében. A cél érdekében a tanoda programban foglalkoztatott 

szakembereink az alábbi területeken végeznek fejlesztő munkát a bevont 

gyermekekkel: 

Az alapvető, az iskolai teljesítéshez szükséges, kompetenciák (írás, olvasás, 

szövegértés, számolás és számlálás, térszemlélet, ábrázolás, logika) 

Egyéb személyes kompetenciák (önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság, 

precizitás, körültekintés, döntésképesség, monotónia-tűrés, kézügyesség) 

szociális kompetenciák (szabálykövetés, irányító képesség, határozottság, 

kapcsolatteremtő és fenntartó készség, együttműködés, interperszonális 

rugalmasság, eredményorientáltság, felelősségtudat, önbizalom, önreflexió, 

helyzetfelismerés, asszertivitás stb.) 

Kognitív kompetenciák (figyelem, koncentráció, kreativitás, 

emlékezőképesség, információszerzési és elemzési képesség, gondolkodási 

képességek pl. kritikai, problémamegoldó, analitikus, stb.) 

IKT –alkalmazás (biztonságos internethasználat, információkeresés, 

szövegszerkesztés, stb.) 

 

A program hosszú távú céljai: 

 

A HatásPont Tanoda ma már a kistérség egy fontos, meghatározó szereplője, 

a tanulók és családjaik, a helyi intézményi háló is számít a tanoda 

jelenlétére, ezért projektünk célja a tanoda további beágyazódásának 

elősegítése, és a jövőben önfenntartó szolgáltatások működtetésének 

kidolgozása. 

A HatásPont tanoda a társadalmi integráció színhelye, egy olyan inkluzív 

nevelési elveken alapuló intézmény, amely szeretne a jövőben a helyi 
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társadalom számára az esélyegyenlőség, a társadalmi együttműködés 

szimbólumává válni. 

 

A program rövid távú céljai: 

 

Célunk a tanoda közvetlen tevékenységébe 30 fő rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7-18 év közötti gyerek 

bevonása, 24 hónapos tevékenységbe, mely során iskolai tanításon kívüli, 

nem formális pedagógiai módszereken alapuló kompetenciafejlesztő 

foglalkozásokban vesznek részt, hogy iskolai eredményeik javuljanak, és 

iskolai végzettséget szerezzenek, ezzel javítva jövőbeli munkaerőpiaci 

pozíciójukat. 

 

A projekt célcsoportja: 

 

Projektünk elsődleges célcsoportja a kistérség falvaiban, kistelepülésein élő, 

7-18 év közötti halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, akik a város 

iskoláiban tanulnak, de természetesen a helyben lakó gyermekek, fiatalok 

számára is elérhetővé kívánjuk tenni szolgáltatásainkat. A hátrányos 

helyzetet a pályázati kiírással megegyező módon definiáljuk, tehát 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen részesülő gyermekek, fiatalok 

jelentkezését várjuk elsősorban.  

A vidéki tanulók és családjaik számára a tanoda az egyetlen olyan humán 

szolgáltatásokat és felzárkózási lehetőséget kínáló intézmény, amelynek 

fókuszában nem a helyi szegregátumok és lakóik vannak. 

 

2016-ban a gyöngyösi Mérges út 13. szám alatt elkezdődött a TANODA 

infrastrukturális feltételeinek kialakítása, felállt a projektstáb, megkezdődött 

a fiatalok bevonása.  
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2017 során heti 5 napos délutáni nyitvatartással (hétfő-péntek, 15-20h) 

üzemelt a tanoda, ahol összehangolt heti ütemtervben valósítottuk meg a 30 

bevont gyermek felzárkóztatását és képességfejlesztését egyéni fejlesztési 

tervük alapján. A tanodában 2 mentor, 1 szociális munkás (szakmai vezető), 

egy általános asszisztenciát nyújtó személy és egy pedellus foglalkozik a 

gyerekekkel. A napi szintű felzárkóztatás és készségfejlesztés mellett 

kirándulásokat (Gyűrűfűi háromnapos kirándulás), nyitott napokat és 

kulturális programokat (színház, mozi, állatkerti látogatás) is szervezünk a 

gyerekeknek és egész családjuknak és tágabb gyöngyösi közösségnek 

egyaránt az összetartozást és bevonódást elősegítendő. Így a Tanoda 

fokozatosan egy igazi közösségi térré formálódott. Fontosnak tartjuk ezt, 

hisz a gyerekeknek és családjaiknak nyújtott segítség egy megtartó térben 

tud igazán hatást elérni, ahol ők is fontosnak érzik saját szerepüket és 

felelősségvállalásukat a közösség érdekében.  

Az újpesti irodánkban tevékenykedő EVS önkéntesek és egyéb önkénteseink 

is heti rendszerességgel mentek angol nyelvű foglalkozásokat tartani, hogy a 

gyerekek készségei ilyen módon is fejlődjenek. 

Az újpesti iroda által szervezett projekteket is próbáljuk majd hosszútávon 

(2017-ben torinói kirándulás, 2018-ban több nemzetközi projekt 

rászervezésével) összehangolni a tanodai működéssel, hogy a gyerekeknek 

minél nagyobb kulturális spektrumra legyen rálátásuk.  

Többet meg lehet tudni Tanoda projektünkről a projekt közösségi oldalán: 

https://www.facebook.com/hatasponttanoda/ 

 

 

https://www.facebook.com/hatasponttanoda/
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Realms of Death – Megemlékezés az kelet-európai roma 

holokausztról 

 

A nemzetközi partnerségi projekt célja a megemlékezés és a tények és 

ismeretek terjesztése a II. világháború során a kelet-európai régióban 

bekövetkezett népírtásokról és deportálásokról.  A projekt emellett 

európai szinten célozza terjeszteni és elismertetni a Roma holokauszt 

nemzetközi megemlékezési napját annak érdekében, hogy a történelmi 

esemény áldozatainak és azok hozzátartozóinak méltó alkalmat 

biztosítson sérelmeik ápolására.  

A projekt olyan nemzetközi eseményeket valósít majd meg, ahol a 

tudáscserére, a kutatási területek szakemberek közötti bemutatására 

lehetőség nyílik, majd ezek megosztására szakmai, érdekképviseleti 

körökben, konferenciákon és olyan műhelyek keretében, ahol ifjúsággal 

foglalkozó szakemberek elsajátíthatják a roma holokauszt eseményeiről 

folytatott diskurzus módját, az események tanításának módszertanát 

gyerekek számára.   

2017 során folyt az előkészítési szakasza a projektnek, a nemzetközi 

eseményeket Romániában, Németországban és Magyarországon pedig 

2018 során bonyolítjuk majd le.  

A 2017 év végén megvalósított kick-off meeting Újpesten az Eötvös 

József Cigány Magyar Pedagógia Társaság közösségi épületében folyt, 

ahol lépésről-lépésre végig vettük a projekt céljait és a megvalósuló 

tevékenységek szervezéséhez szükséges lépéseket és felelősségii köröket 

a projekt partnerségével. 

A projekt tervezett eseményei: 

2018 február – Heidelbergi szeminárium szakemberek bevonásával 
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2018 június – A Dnyeszteren túli területeken történt deportálások és 

népirtásokról való megemlékezés Craiovában (Románia) magas státuszú 

döntéshozók részvételével.  

 

 

#ACT 

 

2017-ben megkezdődött az előkészítési fázisa az „Active Citizens 

Together” című ifjúsági cserénknek, melynek témája az aktív 

állampolgárság és melynek megvalósítására 2018 elején kerül majd sor.  

A projektünk általános célja, hogy hozzásegítsük az embereket, hogy 

tudatosabb állampolgárként éljenek hazájukban, tudatában legyenek 

annak, mit jelent európai polgárnak lenni, milyen lehetőségeik adódnak 

ezzel, hogyan használják azokat, illetve szeretnénk elérni, hogy növeljük 

a polgárok társadalmi szerepvállalását, az állampolgárság tudatos 

megélését. 

Közvetlen célunk, hogy 5 országból érkező résztvevő 16-25 év közötti 30 

fiatal és 5 csoportvezető a program által:  

- növelje szerepvállalásukat a helyi és tágabb közösségi életben  

- képet kapjon arról, hogyan válhat aktív állampolgárrá 

- nyitottabbá váljon más kultúrák felé  
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- fejlessze kompetenciáját, mint pl. kezdeményezőkészség, idegen nyelvi 

kommunikáció, digitális kompetencia, szervezőkészség, együttműködési 

képesség, analitikus gondolkodás stb. 

 

Mindezeket nem-formális oktatási eszközök alkalmazásával kívánjuk 

elérni, mint például fórum színház, szimuláció, vita, csoportmunka. Ezek 

többsége olyan módszer, amely segítségével konkrét helyzeteket 

élhetnek át, és egy új perspektívából ismerhetik meg a dolgokat, és 

egyúttal fejleszti kooperációs készségüket. 

 

442 

2017-ben kezdődött el Four fout two – key players with key competences 

c. ifjúsági cserénk előkészítési szakasza.  

A fiatalok munkanélkülisége jelenleg az egyik fontos kihívása az Európai 

Uniónak. Európában jelenleg is rengeteg, nem-formális pedagógiai 

eszközöket használó nemzetközi program fut, mely a munkaerőpiac 

kihívásaira kíván reagálni; sajnos ezek többsége - a résztvevők 

visszajelzései alapján - megmarad az interjú-CV- internetes álláskeresés 

háromszögében. A kellő idegennyelvi-tudással rendelkező résztvevők 

számára ezek a programok jellemzően keveset nyújtanak, míg a 

hátrányos helyzetű fiatalok esetében nincsenek meg a szükséges 

alapkompetenciák a tanultak gyakorlati alkalmazásához. 

Projektjavaslatunk a vázolt problémára kíván reagálni ifjúsági 

csereprogram szervezésével 5 országból érkező 35 fiatal és 5 

csoportvezető számára, mely a résztvevők munkaerőpiaci pozícióit javítja 

a kulcskompetenciák (attitűdök, készségek, konkrét ismeretek) 

fejlesztésével, sporttevékenység során gyűjtött tapasztalatokat, 

élményeket felhasználva.  
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A projekt alapkoncepciója a labdarúgás és az általános munkaerőpiac 

közötti analógia felállítása, felhasználása, kontextusba helyezése, az így 

létrehozott keretek között a tapasztalati tanulás és az önirányított tanulás 

(self-directed learning) elveit szem előtt tartva a mai munkaerőpiacon 

kulcsfontosságú kompetenciák felismerése, tudatos fejlesztése a 

résztvevők által. Egy pályakezdő számára nincsenek tartalommal feltöltve 

az olyan kifejezések, mint "interkulturális ismeretek", vagy a 

"csapatmunka", mint általános követelmény. Projektünk ezen kíván 

változtatni: a futball által nyújtott kereteket kreatívan felhasználva a 

kulcskompetenciákat érthető módon, tapasztalati úton felfedezni, mely 

hozzásegíti mind a NEET, mind a szerencsésebb környezetből érkező 

résztvevőket az érdemi fejlődéshez. 

 

THINKING OUTSIDE THE BOX IFJÚSÁGI CSEREPROGRAM 

TheatreCreators informális csoport 

 

Jelenleg a következő projekt előkészítése zajlik, amely 2017 szeptember 

1-jével kezdődött. 

 

 A „Thinking outside the box” projekt 2018 szeptember 17-23. között lesz 

megtartva Bánkon. 6 országból 39 fiatalt vonunk be annak érdekében, 

hogy fejlesszék az alapvető képességeiket, úgy, mint a tolerancia, a 

különbségek és mások elfogadása, a megbélyegzések és a sztereotípiák 

elleni fellépés. Ezzel szeretnénk a fiatalok társadalmi érzékenységét 

fejleszteni és megmutatni, hogyan nyithatnak a világ felé. A résztvevők 

15-21 év közötti fiatalok Olaszországból, Romániából, Portugáliából, 

Görögországból, Franciaországból és Magyarországról. 
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EVS 

Hit that Jive 

 

Az egyéves EVS programunk keretén belül 2016 novemberében kezdte 

nálunk önkéntes tevékenységét első önkéntesünk, akihez 2017 februárjában 

csatlakozott a második résztvevő. Az EVS önkéntesek blog oldalai következő 

linkeken érhetők el: 

Erika: https://myevsadventureinbudapest.tumblr.com/ 

Tatiana: https://boldoginbudapest.tumblr.com/ 

 

2017 során mindkét önkéntesünk számos tevekénységbe vonta be magát. 

Kiemelt fontosságúak voltak a gyöngyösi Hatáspont tanodánkban a heti 

rendszerességgel tett látogatások, melyek során a tanodás gyerekekkel 

angol foglalkozásokat vezettek le.  

Az újpesti irodai tevékenységünket sokszínűen támogatták projektek 

előkészítésében nyújtott asszisztenciától kezdve közösségi programok 

szervezéséig.  

Heti rendszerességgel került sor a tanulmányi látogatásokra is egyéb civil, 

közhasznú szervezeteknél, ahol saját ismereteik bővítésén túl az 

Egyesületünk számára fontos kapcsolatépítő tevékenységet is végeztek 

önkénteseink. 

Mindezen tevékenységek az önkéntesek készségeinek fejlődését és az 

Egyesület tevekénységi palettájának bővülését is célozták szolgálni. 

Örömünkre szolgált így, hogy egyik önkéntesünk önálló ifjúsági 

csereprogram megtervezésébe fogott, melyet aztán a 2017-es évi utolsó 

körös elbírálások során el is fogadtak magas pontszámmal.  

Tatiana Biciuc önkéntessége 2017 november végével zárult, Sárosi Erika 

pedig még 2018 februárjáig önkéntesünk maradt.  

https://myevsadventureinbudapest.tumblr.com/
https://boldoginbudapest.tumblr.com/
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Hit that Jive – for the second time 

 

A korábban 2017 során megvalósított EVS programunk folytatását is 

megkezdtük 2017 végén. Marie Berfin érkezett hozzánk Németországból, aki 

a társadalmi aktivitását az Egyesületünk által végzett munka 

megtámogatásával szeretné növelni az önkéntessége egy évében. 2017 év 

végén orientációját végeztük és a megvalósítás főként 2018-ban történik 

majd. 

 

ÚJPESTI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS IRODA 

EURODESK TEVÉKENYSÉGEK, 2017 

Egyesületünk 2015 június eleje óta tagja az európai szintű Eurodesk 

hálózatnak, amelynek munkáját magyarországi multiplikátorként 

segítettük tovább 2017-es év során is. 

 

http://www.eurodesk.hu/partners/show/42/egyutthato_egyesulet 

 

„Az Eurodesk egy olyan, az Európai Bizottság támogatásával működő 

európai ifjúsági információ szolgáltató hálózat és együttműködési keret, 

melynek az Európai Unió tagállamaiban, valamint Norvégiában, Izlandon, 

Liechtensteinben és Törökországban több mint 1200 regionális és helyi 

partnere van. Az ezekben az irodákban dolgozó szakemberek fiataloknak 

és a velük foglalkozóknak nyújtanak telefonos, e-mailes és személyes 

információ-szolgáltatást az európai oktatási, képzési és kulturális 

kérdésekről.” 

www.eurodesk.hu és www.eurodesk.com 

http://www.eurodesk.hu/partners/show/42/egyutthato_egyesulet


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

 

ORSZÁGOS TALÁLKOZÓK  

 

2018. március 23-25., Budapest 

A tavaszi találkozó egyik fő eleme a tavaly megalakult hálózati 

munkacsoportok munkája volt, ahol tovább tervezték tevékenységüket, 

és értékelték az addigiakat. Ezen kívül a találkozón jobban 

megismerhettük a Tempus Közalapítvány egyes nemzetközi projektjeit, 

illetve informálódhattunk az Erasmus+ ifjúsági területet érintő 

újdonságokról is. 

 

2018. november 9-11, Debrecen 

Az őszi találkozót Debrecenben rendezték, ahol többek között ez alkotta a 

programot: munkacsoportok beszámolói, újra alakulás, jövőtervezés, 

beszámoló a nemzetközi Eurodesk találkozóról, előadások: Tempus 

Közalapítvány kommunikáció, Új Nemzedékkel való kapcsolódási 

lehetőségek, Európai Szolidaritási Testület, és Eurodesk Brussels Link 

aktualitások, módszertan csere, illetve a Debreceni Ifjúsági Házban több 

helyi és környékbeli jógyakorlatot is megismerhettünk.   

 

CSOPORTVEZETŐ KÉPZÉS 

2017. június 11. 

Az Eurodesk tavaszi képzési periódusának egyik utolsó eseménye volt a 

csoportvezetői képzés, amelyet a tavalyi évet követően idén is 

megrendeztünk. A program az Erasmus+ Program felől érdeklődő 

fiataloknak, és közülük is főként azoknak szólt, akik tapasztalatot 

szereztek már ifjúsági cserében, és mélyebb ismeretet szeretnének 
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elsajátítani, illetve a jövőben mint csoportvezetők is részt kívánnak venni 

a programokon. A program fókuszában az állt, hogy a résztvevő fiatalok 

betekintést nyerhessenek a csoportvezetői feladatokba, és olyan 

készségeket sajátítsanak el, mai képessé teszi őket a feladat 

elvégzésében, ifjúsági csoportok vezetésében. 

 

NEMZETKÖZI MULTIPLIKÁTOR SZEMINÁRIUM 

2017.06.13-16., Brüsszel 

Az Eurodesk Brussels Link által minden évben szervezett eseményén 

ebben az évben szervezetünk is képviseltethette magát. A szeminárium 

célja, hogy összehozza az európai hálózat multiplikátorait a résztvevő 

minden országból, és jógyakorlatokat osszanak meg egymással, és 

tanulhassanak egymástól.  Idén 18 országból 56 multiplikátor vett részt 

az eseményen. Egyesületünk másik két magyar tagszervezet mellett 

kapott meghívást a szemináriumra, mivel egyik projektünk, a Breaking 

stereotypes tréningünk elnyerte az Eurodesk Awards díjat szolidaritási 

projektek kategóriában.  

 

NAVIGÁTOR KONFERENCIA  

2017. november 27. Budapest 

A rendezvény célja az volt, hogy a tanulási, munkavállalási, önkéntes 

vagy egyéb célú mobilitási tanácsadásban dolgozó szakembereknek 

kézzelfogható, mindennapi munkájában hasznosítható segédeszközöket 

nyújtson, valamint interaktív módon, konkrét, gyakorlati tapasztalatokat 

és módszertant mutasson be. 

Egyesületünk Eurodesk multiplikátora a Vértes Agórája multiplikátorával 

közösen műhelyfoglalkozást vezetett le, ahol az Eurodesk 
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információszolgáltatásban, tanácsadásban és fiatalok bevonására 

használt jógyakorlatokat mutattuk be.   

 

TIME TO MOVE  

2017. október  

A Time to Move egy fiataloknak szóló eseménysorozat, amely sok 

különféle programmal valósul meg októberben. Ezek az aktivitások több 

száz lehetőséget ismertetnek meg veled, megtudhatod, hogyan mehetsz 

külföldre, hogyan lehetsz részese egy nemzetközi projektnek, fedezheted 

fel Európát, és szerezhetsz a jövőben hasznos tapasztalatokat.  

2017-ben a következő programokat szerveztük a kampány egy hónapja 

alatt:  

Start! - Karrierkezdés itthon és külföldön 

2017. október 16. Antall József Tudásközpont 

A Start! Műhely 3. alkalmán meghívott szakértőkkel beszélgethettek a 

részt vevő fiatalok önkéntességről és gyakornokságról kötetlen, 

felszabadult légkörben. A World Café módszerrel megrendezett 

foglalkozáson a résztvevők számos témával megismerkedhettek, mint 

például EVS, külföldi és itthoni gyakornoki lehetőségek, Erasmus+ 

programok stb.  

 

 

EU Party 

Október 28. Veresegyház, Köz-Pont Ifjúsági Ház / Támaszpont MOPKA 

A minden évben megrendezendő program sok fiatalt vonz. Az egésznapos 

program során résztvevői beszámolókon keresztül ismerkedhetnek meg 

az ifjúsági csereprogramokkal és más Erasmus+ programokkal, vehetnek 
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részt vetélkedőben és megismerkedhetnek Magyarországon élő EVS 

önkéntesekkel is. Szervezetünk idén is aktívan részt vett a programon.  

  

HatásPont Tanoda Nyílt Nap 

Október 7. Gyöngyös 

Gyöngyösi tanodánkban október elején tartottunk nyílt napot az ott 

tanuló gyermekek, fiatalok és szüleik számára. Bemutattuk az Erasmus+ 

Program adta nemzetközi lehetőségeket. Egyik tanulónk – Lakatos Dia - 

beszámolt a frissen szerzett nyári utazási élményeiről. Emellett 

elsajátíthattak néhány zsonglőrfogást tőle, és Lillától (az Együttható 

Egyesület munkatársa), amelyeket Lengyelországban, egy ifjúsági 

programon tanultak meg. Emellett volt Pinata (mexikói papírmasé bábú)  

és zsonglőr eszközök készítése is. 

 

 

Iskolai felkeresés 

Egyik önkéntesünk, Balázs Bernadett egy egyetemi feladatán belül 

elvállalta, hogy a kampány időszakában több egyetemi társával együtt 

középiskolákat látogatnak meg, ahol előadást tartottak az Erasmus+ 

Programról és az európai mobilitási lehetőségekről. Az egy hónap alatt 

többszáz diákot értek el. 

NEMZETKÖZI PROJEKTEK 

ERASMUS+ PROGRAM KÜLDŐPROJEKTEK, 2017 
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CIPRUS  

LISTENING, SHARING, BROADEN YOUR HORIZONS 

Tréning  

Főszervező: NECI Cyprus 

Helyszín: Larnaca,Ciprus 

Dátum:  2017.04.17 – 23. 

Résztvevők: 2 fő/ ország  

Törökország, Lengyelország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, 

Románia és Málta 

A "Listening, Sharing, Broaden your Horizons" egy szemináriumból és egy 

tréningből álló projekt, amely 2016 júliusában Busteniben (Románia)és 2017 

áprilisában Larnacában (Ciprus) valósul meg. 

Célok: 

• megerősítse a formális és nem-formális oktatás közötti átjárhatóságot  

• a résztvevők nyitottá váljanak más kultúrák felé 

• tudatosítsa a résztvevőkben  a társadalmi befogadás, szolidaritás és 

nemzetközi együttműködés fontosságát 

• új eszközöket és módszereket alakítsanak ki, amelyek az ifjúsági 

területen dolgozók munkáját segítik. 

• a résztvevők kompetenciáinak személyes fejlesztése 

• támogassa a résztvevők szakmai fejlődését. 

 

LENGYELORSZÁG  

LET ME TELL YOU A STORY 4 

Ifjúsági csereprogram 

Főszervező: Brno for you 

Helyszín: Adamov , Csehország 
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Dátum: APV: 2017.10.27 - 30 Pulkov, és csereprogram: 2017.11.25 – 

12.05. 

Résztvevők: 4+1fő, összesen 30 

Magyarország, Románia, Litvánia, Törökország, Csehország, Szlovákia  

A 'Let me tell you a story' ifjúsági csereprogram folytatása, amely témája 

ezúttal a kommunista rezsim és  vasfüggöny mögötti történetek lesznek. Az 

eddigiekhez hasonlóan, a program központjában a túlélők, a rezsim által 

bebörtönzöttekkel találkozhatnak, első kézből hallgathatják meg a modern 

kori történelem eseményeit, és készíthetnek interjúkat velük.  

A projekt célja:  

- Olyan színteret biztosítson, ahol a résztvevők és a történelmi események 

átélői/túlélői oszthatják meg egymással saját történeteiket, emlékeiket és 

élményeiket 

- A résztvevők megismertetése a modernkori történelemmel a kommunista 

rezsim fogvatartottjaival való személyes találkozás által 

- Megerősítse a nemzedékek közötti párbeszédet  

 

WE ARE ALL HUMANS 

Ifjúsági csereprogram 

Főszervező: Brno for You 

Helyszín: Blansko, Csehország 

Dátum: 2017. 03.16  - 24. 

Résztvevők: 4+1 összesen 30 

Csehország, Szlovákia, Lengyelország(2 csapat), Bulgária, Magyarország 

A projekt általános célja a fogyatékossággal élő és LEBTS fiatalokkal 

szembeni előítéletek feloldása. Ennek érdekében a 10 napos csere során a 

résztvevők az alábbi programpontokat valósítják meg közösen: 
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1. Rövid integrációs és orientációs szakasz, a résztvevők ismerkednek 

egymással, a nem formális tanulás és a kulcskompetenciák, a fogyatékosság, 

nemi identitás és egyéb alapú hátrányos megkülönböztetésről 

2. Olyan technikákat dolgoznak ki közösen, amivel sikeresen feloldhatják a 

korábban azonosított problémákat és Brno város meglátogatása 

3. Összegzés, értékelés, Youth pass bizonyítványok átadása, 

 

DO YOU AGREE? 

Ifjúsági csereprogram 

Főszervező: Happy Childhood Foundation 

Helyszín: Motycz Leśny, Lengyelország 

Dátum: 2017.27.12-2018.04.01. 

Résztvevők: országonként 4+1, összesen 30 

Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Csehország, Románia, Ciprus 

A projekt fő témája a kommunikáció: helyi szinten (otthon, az iskolában, 

internetről, a szülőkkel, barátokkal) és nemzetközi szinten (idegeny nyelvű, 

nemzetiségek közötti). 

A program során nem formális oktatási módszerek segítségével dolgozzák fel 

a kultúrák közötti párbeszéd, tolerancia, fiatalok kommunikációjának témáit. 

A csereprogram két lényegi módszere az Oxfordi vita és LARP (élő 

szerepjáték - Live Action Role Play) lesz, ami a kommunikációs készségeken 

belül is nagyban hozzájárul a nyilvános beszéd és az egymással való 

interakciók fejlesztéséhez. A hét második felében pedig egy közös 

rendezvényen fognak együtt dolgozni a fiatalok. 

A projekt egyik különlegessége, hogy a projekt magában foglalja a 

Szilveszter éjszakát is, így a résztvevő fiatalok együtt ünnepelhetnek.  
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GATE OF DREAMS 

Ifjúsági csereprogram 

Főszervező: Happy Childhood Foundation 

Helyszín: Motycz Leśny és Lublin, Lengyelország 

Dátum: 2017.07. 31.-08.08., 

Résztvevők: 5+1, összesen 36 

Csehország, Románia, Szlovákia, Magyarország, Ciprus, Lengyelország 

Az ifjúsági csere fő témája a LARP vagyis élő szerepjáték volt. Az első napok 

ismerekedéssel teltek de utána rögtön megkezdődött az előkészület a LARP-

ra. A csere fő módszertana az úgy nevezett  'Market of  Yout Initiative' volt. 

Ez a módszer arra való, hogy a résztvevők alakítják, milyen programok 

lesznek a csere során, így az ő kezükbe kerül a döntéshozatal. A résztvevők 

rengeteg ötletet kigondoltak, majd az egész csoport szavazatott, hogy 

melyik ötletet szeretnék megvalósítani, ilyen volt például a jellemezek 

elkészítése, a környezet földíszítése valamint hangeffektek megalkotása. 

Később a következő két nap időbeosztását is a részvevőknek kellet 

összeraknia. Ez egy fontos tanulási folyamat része, hogy megtapasztalják 

milyen szervezni programokat, és hogy milyen nemzetközi környezetben 

csapatban dolgozni.  Miután minden feladat elkészült kezdődhetett meg az 

Élő szerepjáték. A záró napon az egész csere valamint az LARP értékelése 

történt. 

 

I WILL FIND YOU 

Szeminárium 

Főszervező: Happy Childhood Foundation és Association HEureka Generator  

Helyszín: Motycz Leśny és Lublin, Lengyelország 

Dátum: 2017.10. 22-26. 

Résztvevők: 2 országonként, összesen 24 
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Lengyelország, Litvánia, Szlovákia, Románia, Ciprus,  Észtország, Bulgária, 

Görögország, Lettország, Magyarország, Horvátország, Csehország 

A projekt célja, hogy a résztvevő szervezetek nemzetközi lehetőségei 

növekedjenek új partnerségek kialakításával és ezáltal még több új projekt 

jöhessen létre. A workshopok során a részt vevő ifjúsági 

szakemberek/ifjúságsegítők/önkéntesek új nem-formális oktatási eszközöket 

sajátíthatnak el, valamint megoszthatják saját tapasztalatukat is. A 

szeminárium után nem csak nemzetközi, de helyi szinten is új programok 

kialakítására van lehetőségük a szervezet képviselőinek, és még több új 

fiatalt tudnak majd bevonni programjaikba, fókuszálva arra, hogy esélyt 

adjanak a hátrányos helyzetűeknek is. 

A program során nem csak workshopokat tartanak, de lehetőség van helyi 

szervezeteket meglátogatni, ami jó tapasztalat lehet a szakemberek 

számára. A projekt hosszú távú célja, hogy minél több minőségi program 

valósulhasson meg szerte Európában és segítse ebben a partnerként bevont 

szervezetek munkáját. 

A projekt célkitűzései és eredményei mind összhangban vannak az 

Erasmus+ Program céljaival is, úgy, mint hátrányos helyzetű fiatalok 

bevonása; sokféleség támogatás; a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése; a 

tolerancia és emberi jogok tiszteletének hirdetése. 

A projekt alatt használt fő módszer az úgy nevezett „Open Space”, ami időt 

és helyet kínál a benne részt vevők számára, hogy saját ötleteiket 

megoszthassák a többiekkel, és kis csoportokban továbbgondolhassák, 

megtervezhessék azokat. A közös ötletelés alatt számos 

projektötlet/projektkezdeményezés továbbfejlődhet, és új ötletekkel 

bővülhet. A módszer rendkívül hatékony tud lenni, ha motivált felek is 

becsatlakoznak a tervezésbe, és számos új partnerség születhet a 

beszélgetés alatt. 
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PROGRESS GENERATORS 

Szeminárium 

Főszervező: HEureka Generator 

Helyszín: Motycz Leśny és Lublin, Lengyelország 

Dátum: 2017. 12. 05-09. 

Résztvevők: 2 országonként 14 összesen 

Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Románia, 

Horvátország, Észtország 

December 5.-9. között került megrendezésre az Erasmus+ program keretén 

belül a Progress Generators elnevezésű szeminárium. A program helyszíne a 

lengyelországi Motyzc Lesny volt. A szemináriumon 6 ország vett részt, 

minden országot 2 fő képviselte. A program fő célja az volt, hogy a 

különböző országokban lévő ifjúsági munkával foglalkozó civil szervezetek 

szakemberei és fiataljai megosszák egymással a tapasztalataikat, valamint 

fejleszteni tudják szervezetüket. A program tematikájába tartozott többek 

között a civil szervezetek felépítése különböző országokban, valamint az, 

hogy hogyan lehet javítani a működésüket, kezelni a papírmunkával járó 

nehézségeget, ezen kívül az ifjúsági cserékről, valamint a szervezetek helyi 

tevékenységeiről is szó esett - mindenki megosztotta a saját tapasztalatit 

ezen a téren. A programnak része volt egy tanulmányi út is, aminek során a 

résztvevők egy helyi gimnáziumban népszerűsítették az ifjúsági cseréket 

valamint az Erasmus+ Programot, utána pedig egy lokális civil szervezet 

tartott előadást a városban végzett ifjúsági munkájukról. 

  

Antal Mihály személyes beszámolója: 

Számomra nagyon érdekes volt ez a szeminárium, nagyon sok új dolgot 

tanultam. Érdekes volt látni, hogy a különböző országokban milyen jellegű 

kihívások előtt állnak a civil szervezetek. Nagyon élveztem, hogy a program 

során tapasztalt ifjúsági munkások megosztották a tapasztalatikat, így első 
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kézből kaphattam információkat, amiket a későbbiekben hasznosítani tudok. 

A program kedvenc része számomra a tanulmányi kirándulás volt. Egy 

kisvárosi gimnáziumba menetünk, ahol a fogadó lengyel szervezet vezetője 

valamint az iskola igazgatója előadást tartott az összegyűlt diákoknak, akik 

körülbelül 60-an voltak. Ezek után országonként asztalhoz ültek a 

szeminárium részvevői, és a diákokkal beszélgetést folytattak. Nekem ez 

nagyon jó élmény volt, a diákok nagy része még nem hallott az Erasmus+ 

programról, látszott, hogy a többségnek újdonság volt ez az információ. Úgy 

érzem, sok fiatalt sikerült lelkessé tennünk, hogy a későbbiekben részt 

vegyen ifjúsági cserénken. 

 

 

 

 

THE BEST OF US 

Szeminárium 

Főszervező: Happy Childhood Foundation 

Helyszín: Motycz Leśny és Lublin, Lengyelország 

Dátum: 2017.09. 09 – 14. 

Résztvevők: 2 országonként 16 összesen 

Lengyelország(2), Bulgária, Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Lettország, 

Horvátország 

Szeptember 14-én véget ért a lengyelországi 'The best of us' elnevezésű 

szeminárium, melynek célja, hogy a résztvevő szakemberek, főként ifjúsági 

munkások, általuk használt hasznos és bevált nem-formális oktatási 

módszereket mutassanak be. Ezek az új módszerek kiszélesítik a résztvevők 

eszköztárát, és így a jövőben sokkal több minőségi módszert tudnak 

használni a jövőben. 
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Minden résztvevő partner (2 fő/ország) egy-egy foglalkozás megtartásával 

adta át az általuk hozott módszereket, többek között: cirkuszpedagógia, 

szimuláció, élő könyvtár, improvizáció, vita stb. 

Eredmények: 

A részt vevő ifjúsági munkások kompetenciájának fejlesztése 

Új tudás elsajátítsa 

Új partnerségek létrejötte, jövőbeni együttműködés a partnerek között 

Az összegyűjtött módszerek közzététele elektronikus formában  

 

PORTUGÁLIA  

LIVE LIFE IN PEACE 

Ifjúsági csereprogram  

Főszervező: ASSOCIAÇĂO JUVENIL SYNERGIA 

Helyszín: Braga, Portugália 

Dátum: 2017. 09.01 – 10 

Résztvevők: 4+1/30 összesen 

Olaszország, Csehország, Magyarország, Bulgária, Görögország, Portugália 

A projekt célja, hogy különböző művészeti eszközök segítségével (zene, 

tánc, színház) felhívja a fiatalok figyelmét a diszkrimináció és a 

gyűlöletkeltés elleni harc fontosságára, a különböző kultúrák, vallások és 

sokszínűség elfogadására. 

 

PLAY, LEARN AND GROW 

Ifjúsági csereprogram  

Főszervező: ASSOCIAÇĂO JUVENIL SYNERGIA 

Helyszín: Guimarăes, Portugália 

Dátum: 2017. 07.01 – 09 

Résztvevők: 4+1/30 összesen 

Olaszország, Csehország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Portugália  
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A projekt a tapasztalati pedagógián alapul, amelyben a résztvevők egy közös 

előadás létrehozásán dolgoznak. E folyamat olyan eszközként szolgál, amely 

hozzájárul a bővebben értelmezett másság elfogadásához, és a többi 

emberrel való harmonikus együttéléshez. A programon használt módszerek a 

személyes tapasztaláson és a tapasztalatok megosztásán, másokkal való 

megosztáson, érzelmek megosztásán fog alapulni. A projekt célja a 

résztvevők közötti párbeszéd létrehozása és fenntartása, amely hozzájárul a 

befogadó oktatáshoz. 

A projekt 3 részből fog állni: 

1. Minden résztvevő megosztja saját élményeit, tapasztalatait, fókuszálva 

a fogyatékosságra, a többségi társadalom által „másnak” ítélt emberekre, 

helyzetekre; 

2. Az előadás létrehozása közösen, ami hozzájárul a résztvevők 

kreativitásának és művészi képességeik fejlesztéséhez, pl.: a mozgás és a 

test által való önkifejezéshez, kézi és zenei kifejezéshez stb. 

3. A program végeredménye egy közös előadás lesz, amelyet a program 

végén közönség előtt adnak elő. 

 

 

Social Impact Week 

Ifjúsági csereprogram 

Főszervező: ASSOCIAÇĂO JUVENIL SYNERGIA 

Helyszín: Vila Nova de Foz Côa, Portugália 

Dátum: 2017. 09.13  – 21 

Résztvevők: 5+1 /30 összesen 

Csehország, Görögország, Olaszország, Magyarország, Törökország 

A csere célja. hogy a résztvevőket képessé tegye a saját környezetük jobbá 

tételére, a kortársaik motiválására, ahhoz hogy aktívabb szerepet vállaljanak 

közösségeikben. A programon belül szociális  (idősekkel, gyerekekkel 
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foglalkozó) intézeteket, múzeumokat fognak meglátogatni, és ezek élmények 

alapján egy közös színházi performanszt hoznak létre a program végére.  

 

ROMÁNIA 

CIVIC ENGAGEMENT: THE ART OF YOUTH IN ACTION 

Ifjúsági csereprogram 

Főszervező: Asociatia Voluntariatul pentru toti 

Helyszín: Milcoveni, Caras-Severin Megye, Románia 

Dátum: 2017. 08.29 – 09.07. 

Résztvevők: 6+1/48 összesen 

Románia, Olaszország, Portugália, Macedónia, Bulgária, Magyarország 

A program célja, hogy: 

• ösztönözze a résztvevőket állampolgári szemléletük fejlesztésében, 

kifejezésében 

• segítse őket aktív állampolgárokká válni a graffiti művészet, flash mob 

és a fórumszínházi módszerek felhasználásával 

• növelje önbecsülésüket és önbizalmukat 

• előmozdítsa a nem formális oktatás értékeinek és az Erasmus + 

program terjesztését 

 

CONNECT RURAL VILLAGE WITH VIRTUAL WORLD 

Ifjúsági csereprogram 

Főszervező: Asociatia Voluntariatul pentru toti 

Helyszín: Milcoveni, Caras-Severin Megye, Románia 

Dátum: 2017. 07.24 - 31 

Résztvevők: 4+1/25 összesen 

Magyarország, Spanyolország, Lengyelország, Bulgária, Románia 

A projekt célja, hogy előmozdítsa a városi és vidéki területeken élő fiatalok 

kapcsolatát egyaránt a vidékkel, egy interkulturális környezetben, ahol az új 
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digitális technológiákkal rendelkező generáció sajátosságait és különbségeit 

fel lehet használni minden társadalmi szinten nem formális tanulási 

módszerekkel. (például videó felvétel vidéken élők beszámolóiról, társadalmi 

megfigyelési módszer). 

 

FUTURE ENTREPRENEUR 

Ifjúsági csereprogram 

Főszervező: Asociatia Voluntariatul pentru toti 

Helyszín: Milcoveni, Caras-Severin Megye, Románia 

Dátum: 2017.05.4-13. 

Résztvevők: 5+1/48 összesen 

Románia, Csehország, Olaszország, Magyarország, Szlovákia, Spanyolország, 

Bulgária 

A program célja, hogy a résztvevő fiatalok közelebb kerüljenek a saját 

vállalkozás elindításának gondolatához, jobban elmélyedjenek a vállalkozás, 

üzlet, eladás és promóció témakörében. A program során olyan készségeket 

és képességeket sajátíthatnak el, és fejleszthetnek tovább, ami hozzájárul a 

jövőbeni terveik megvalósításában, és ami saját környezetük fejlesztésében 

is segítségükre lehet. A projekt során nagy hangsúlyt fektetnek a kreativitás 

és újító gondolkodásmód fejlesztésére, amit szimulációs játékokkal, 

csoportmunkával, valamint szakértőkkel való beszélgetéssel támogatnak. A 

program alatt a résztvevők egy útmutatót fognak közösen létrehozni, ami 

társaiknak, és főleg vidéki fiataloknak is irányt mutathat a témában a 

későbbiekben. 

 

 

LET’S BE GAME CHANGERS  

Ifjúsági csereprogram 
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Főszervező: Associacia Evolution 

Helyszín: Pensiunea Leonardo, Coronini, Románia Evolution 

Dátum: 2017. 06.14 – 21. 

Résztvevők: országonként 2/14 összesen 

 Lengyelország, Spanyolország, Magyarország, Csehország, Ciprus, 

Észtország, Románia 

A hatnapos tréning fő témái a társadalmi bevonódás, diszkrimináció elleni 

küzdelem és a helyi közösségek bevonása, amelyeket egy szimuláción 

alapuló színházi eszközzel, az élő szerepjátékkal fognak feldolgozni a 

résztvevők. A program célja a társadalmi integráció erősítése, felhívja a 

figyelmet az aktív szerepvállalásra és nem utolsó sorban, átadjon egy olyan 

nem formális oktatási módszert (LARP), amelyet a résztvevők hasznosítani 

tudnak későbbi munkájuk során. 

Résztvevői profil: Olyan ifjúságsegítők vagy ifjúsági munkával kapcsolatos 

önkéntesek jelentkezését várjuk, akik fontosnak tartják a tréning témáit, és 

a programon tapasztaltakat hasznosítani tudják a fiatalokkal - 

különösképpen hátrányos helyzetű fiatalokkal - végzett munkájuk során. 

 

PAO CULTRURAL EXPERIMENT 

Ifjúsági csereprogram 

Főszervező: Atelier Experimental Potoc 

Helyszín: Milcoveni, Caras-Severin Megye, Románia 

Dátum: 2017. 05.16 – 27  

Résztvevők: 5+1/42 összesen 

Magyarország, Olaszország, Spanyolország, Csehország, Hollandia, 

Macedónia 

A program célja az volt, hogy a – főleg városi – fiatalokat, akik hétköznapját 

folyamatosan a technológiai eszközök segítik, és sokszor ezektől túl is 

vannak terhelve, visszavezesse a lassúbb, nyugodtam vidéki élethez és a 
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természethez. A program során számos olyan feladattal találkoztak a 

résztvevők, ami a mezőgazdaságban, udvari gazdálkodásban fejleszti 

tudásukat, jártasságukat, és megismerkedhetnek a vidéki élet szépségeivel. 

Mindezt nem csak a helyszín adottságait kihasználva tapasztalhaták meg, 

hanem egy szimulációs játékon keresztül is, amit a LARP (Live Action Role 

Play), azaz a szerepjáték módszerével valósítottak meg.    

A csereprogramba összesen 42 fiatalt vontak be Olaszországból, 

Spanyolországból, CSehországból, Macedóniából, Hollandiából, 

Magyarországból és Romániából. A projekt helyszíne a Romániai Milcoveni 

volt, ahol a Marabu Camp tréning termében, udvarán és a helyi közösségi 

házban tartották a foglalkozásokat.  

 

 

RURAL ENTREPRENEURSHIP FOR YOUNG PEOPLE 

Ifjúsági csereprogram 

Főszervező: Asociatia „Educatie pentru Comunitate” Teregova 

Helyszín: Teregova, Caras-Severin Megye, Románia 

Dátum: 2017.04.19 – 30. 

Résztvevők: 10+2/60 összesen 

Magyarország, Olaszország, Bulgária, Litvánia, Románia 

A projekt „Vidéki vállalkozás fiatalok számára” nevet kapta, ami jól mutatja a 

tevékenység lényegét: vidéki fiatalok vállalkozási készségeit szeretné 

fejleszteni, illetve tudását bővíteni a témában.  A vidéki, sokszor hátrányos 

helyzetű fiatalok sokszor nem rendelkeznek elegendő vagy megfelelő 

tudással vagy kapacitással, hogy saját ötleteiket valósítsák meg, és saját 

maguk munkaadójuk legyenek.  A program által sok olyan hasznos ötletet 

kapnak, illetve olyan készségeik fejlődnek, amely hozzá járul ahhoz, hogy 

helyi környezetükben, vidéki közegben kezdhessenek el ötleteik 

megvalósításán gondolkozni.  
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Céljai: 

• a vidéki, hátrányos helyzetű fiatalok elérése, bevonása és bátorítása  a 

projekt által 

• a résztvevők képességeinek, készségeinek, tudásának növelése   

• (polgári) elköteleződés növelés 

 

ROMA YOUTH EUROPEAN YOUTH 4 

Szeminárium / Tréning  

Főszervező: Nevo Parudimos 

Helyszín: Milcoveni / Baile Herculane Romania szeminárium 

Dátum: 2017. 01.15 – 25./2017.06.01 - 09,  

Résztvevők: országonként 3/21 összesen 

Románia, Magyarország, Olaszország, Bulgária, Franciaország, Macedónia, 

Spanyolország 

A roma és nem roma civil szervezetek számára egyaránt nagy kihívás 

manapság, hogyan motiválják és aktivizálják a roma fiatalokat a különböző, 

fiatalok számára szóló tevékenységekben/programokban való részvételre. A 

Roma Youth European Youth 4. program célja ezért az, hogy egy 9 lépéses 

útmutató segítségével hozzájáruljon az ifjúsági munkások roma fiatalokkal 

való munkájához, és fejlessze tudásukat, képességeket ezen a területen. 

A projekt célja: 

Alkalmassá tegye a 21 résztvevőt a romákkal való ifjúsági munkában 

A résztvevők tovább fejlesszék a „A roma fiatalokkal való munka 9 lépésben” 

c. útmutatót 

Növelje a roma fiatalok részvételét 

A nem formális és gyakorlati alapon való tanulás népszerűsítése a roma 

fiatalok körében. 

A projekt 3 programelemből áll: egy tréningből január 15-25 között, egy 

szemináriumból június 1-9. között, amelyekre ugyanazokat a résztvevőket 
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várjuk. A két program közötti időszakban egy gyakorlati tevékenységet kell a 

résztvevőknek szervezniük. 

 

Tréning (2017. január 15-25.): 

A program célja a résztvevő fiatalok képzése, hogyan dolgozzanak 

hatékonyan roma fiatalokkal; hogyan használhatják az útmutatót munkájuk 

során; befogadást erősítő projektek fejlesztésére való ösztönzés; a roma 

kultúra (jobb) megismerése. 

 

Szeminárium (2017. június 1-9.): 

A szeminárium célja, hogy a résztvevők megoszthassák tapasztalataikat, és 

mások tapasztalataikból tanuljanak; megoldásokat találjanak közösen a 

gyakorlati tevékenység során felmerült problémákra. 

 

Workshop a helyi közösségekben: 

Idén januárban és júniusban szervezetünk résztvevőket küldött a 

Romániában megszervezett és az Erasmus + keretében megvalósuló Roma 

Youth European Youth képzésre. A negyedik alkalommal megrendezett 

tréningen Európa több országából jövő résztvevők tapasztalt szakemberektől 

tanulva megismerkedhettek a 9 lépésből álló útmutatóval, és azzal, hogy 

segítségével hogyan támogathatják a roma fiatalok beilleszkedését a 

mindennapi életbe. 

Az ott végzett munka után visszatérve Romániából a megtanult módszereket 

felhasználva csapatunkkal egy pár alkalomból álló foglalkozást szerveztünk 

helyi roma fiatalok számára. A fiatalok általában természetüknél fogva 

kíváncsiak és készek tanulni valami új és érdekes dolgot, amikor valaki 

tanítani szeretné őket. 

Nincs annyi érdekes dolog, ami letudja kötni a gyerekek figyelmét, de a 

hazai pinata készítő Horváth Liviával és munkatársainkkal sikerült pár órára 
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lefoglalni a figyelmüket. Mindannyian nagyon izgatottak voltak, hogy részt 

vehessenek a Pinata készítésében. A workshopok során sokszor kihívás volt 

számunkra mindenkire odafigyelnünk és a két foglalkozás alkalmával 

eljussunk oda, hogy mindenki befejezhesse az első alkalommal elkezdett 

Pinata-ját.   Ez a nyár egyik legviccesebb és legkreatívabb tapasztalata volt 

csapatunk számára, és készen állunk arra, hogy újra megismételjük. 

 

BOOSTING ROMA YOUTH EMPLOYMENT 

Tréning / Ifjúsági csereprogram (Choice is Yours 

Főszervező: Association Young Roma  

Helyszín: Valaska, Szlovákia / Milcoveni, Románia 

Dátum: 2017.09.23-30. / 2017.10.23  - 11.01   

Résztvevők: / 5 fő, összesen 30; 10+2, összesen 60  

Szlovákia, Románia, Magyarország, Olaszország, Bulgária, Spanyolország 

 

Tréning:  

Téma: Karrier tanácsadás 

A tréning a munkahelyi tanácsadás és a pályaorientáció területén kívánja 

fejleszteni az ifjúsági területen dolgozó szakemberek készségeit. A 

résztvevők megtanulják, hogyan továbbítsák és tanítsák a szervezeteikhez 

közel álló fiatalok, közösseg béliek számára a releváns információkat, mint 

pl. hogyan és hol keressenek álláshelyeket, iskolákat, gyakornoki helyeket; a 

szükséges dokumentumok (önéletrajz, motivációs levél) létrehozása stb. A 

résztvevők közül fognak kikerülni a következő ifjúsági csereprogramok 

csoportvezetői. 

 

Ifjúsági csere: 

A fiatalok számos munkahelyet látogatnak meg a program során, és 

betekintést nyerhetnek a különböző profilú munkába, amely során 
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megtapasztalhatják, hogy milyen tevékenységek tartoznak egy-egy 

szakmához. Emellett megtanulnak interkulturális környezetben létezni, és 

megtapasztalják, milyen 60 hasonló korú társukkal csoportban együtt 

dolgozni. 

 

 

 

STRATÉGIAI PROJEKTEK 

 

Everyone is an Artist  

Ennek a hosszú távú, 2016. december 1. és 2018. december 31. között futó 

projektnek célja, hogy segítse a fogyatékossággal élő és mozgássérült 

emberek integrációját, valamint felhívja erre ép társaik figyelmét. Fontosnak 

tartjuk tudatosítani különbözőségeiket és az ezzel kapcsolatos 

ismeretterjesztést, valamint a kirekesztett helyzetben lévők képessé tételét, 

és az ehhez szükséges, társadalmi részvételre alkalmas helyek létrehozását. 

A projektet elindító első transznacionális találkozóra 2016. december 19-20-

ánán került sor Zaragozában (Spanyolország), melynek során a projekt 

megvalósításához megfelelő nem-formális tanulási eszközök együttes 

kifejlesztése volt a cél.  

A projektbe bevont öt partner (Rey Ardid – Spanyolország, TRAMES – 

Olaszország, SAPAME – Spanyolország, ARCCS – Portugália, Együttható 

Egyesület - Magyarország) először helyi programokat valósít meg saját 

közösségeikben, amelyekben olyan művészeti eszközöket használnak, mint 
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például a fotóművészet, színház, tánc, zene, land art, majd ugyan ezekben a 

témákban szerveznek fesztiválokat, kiállításokat.  

2017-ben Egyesületünk a terveknek megfelelően megszervezte a projekt 

keretében vállalt színházi műhelyeket és egy sikeres előadást bonyolított le 

és megkezdte az eredmények terjesztését is.  

2017 során megvalósult emellett 2 nemzetközi találkozó (Firenze, 

Olaszország és Porto, Portugália) ahol a stratégiai partnerség az adott 

szakaszban teljesítette vállalások eredményeit mutatta be egymásnak és 

megtervezte a későbbi szakaszban megvalósítandó multiplikációs 

eseményeket. Az egész projektidőszakot egy Magyarországon 

megrendezésre kerülő nagyszabású konferencia zárja majd.  

2017 alatt egy honlap elkészítése is megvalósult a művészet és inklúzió 

témában született jógyakorlatok megosztására, mely a projekt időszaka után 

is elérhető és használható lesz majd. 

https://artbilities.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://artbilities.eu/
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LEADNFL - Learned Inactivity – Decreasing the Number of ESL 

Students in Disadvantaged Communities with the Power of Non-

Formal Learning 

 

A projekt a korai iskola elhagyásra és az iskolaelhagyást kiváltó 

körülményekre, azon belül is a korai gyermekvállalás okaira és 

következményeire fókuszál. A partnerek általános tapasztalata az, hogy a 

hátrányos helyzetű régiókban élő fiatalok egy része azért lesz korai iskola 

elhagyó, mert a többségi társadalom értékeitől eltérő módon, családot 

alapítanak. A projekt során arra keressük  közösen a választ, hogy hogyan 

lehetne elérni azt, hogy ezek a fiatalok - a gyermekvállalás mellett- ne 

morzsolódjanak le, legyen lehetőségük és motivációjuk a tanulásra, és 

ezáltal a munkavállalásra és jobb életkörülmények kialakítására. A korai 

iskolaelhagyás az Európai Unió 2020-as stratégiájának egyik kiemelt témája, 

azért mert számos kutatás bizonyítja, hogy nem csak az egyén jóléte, és 

munkaerő-piaci pozíciója függ az iskolai végzettségtől, hanem egy-egy 

ország versenyképességét is meghatározza az iskolázatlan réteg nagysága. A 

projekt partnerek eddigi tevékenységük során ifjúsági munkával, hátrányos 

helyzetű fiatalokkal és roma emberekkel is foglalkoztak. Tapasztalataink 

alapján elmondható, hogy a mélyszegénységben élő fiatalokat nagyon nehéz 

bevonni, még azokba a programokba is – legyen szó frontális oktatásról, 

nem formális tanulásról vagy szabadidő hasznos eltöltéséről - amelyek 

célzottan helyzetük javítása érdekében jönnek létre. Programunkat az Észak-

magyarországi régióban, azon belül is Heves-megyében valósítjuk meg, 

gyöngyösi működési központtal, ahol helyszínt a gyöngyösi HatásPont 

Tanoda biztosít számunkra. Romániai partnerünk az Asociatia Nevo 
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Parudimos saját helyszínén valósítja meg a programot. Az egyesület Family 

Care Centere Resitában (Resicabánya), Caras-severin megyében található. 

   

Kick-off meetinget 2016. június 13-án tartottuk egyesületünk újpesti 

irodájában,  ahol a projektben résztvevő magyar és külföldi partnerek vettek 

részt.  A találkozó során a projekttel kapcsolatos minden lényeges részletet 

és határidőt átbeszéltünk, mint pl. a teljes koncepciót, kutatás menetét és 

benne résztvevőket, a projekt eredménye képen létrejövő kézikönyv 

tartalmát és három konferenciát stb. és a projekt arculatát is bemutattuk. 

 

2016-ban folyt le a stratégiai projekt komplex kutatási szakaszának nagy 

része, magába foglalva mind a román, mind a magyar folyamatokat.  

 

A kutatási eredmények tükrében sor került egy Magyarországon 

megszervezett szakértői szemináriumra is, ahol a résztvevő 

tanárok/nevelők/szociális munkások/szakértők olyan nem formális 

pedagógiai megoldásokat kerestek, melyekkel az iskolai lemorzsolódástól 

fenyegetett tanulókat segíteni lehet készségeik, megküzdésük, 

kommunikációjuk stb. fejlesztésében.  

 

2017 során a kutatási eredményeket magában foglaló kézikönyv létrehozását 

és kutatási eredmények és a projekt kimeneteinek terjesztését végezte a 

partnerség, melynek keretében 3 szakmai konferenciát is lebonyolítottunk. A 

konferenciák szorosan egymás után Budapesten, Resitán (Románia) és 

Brüsszelben (Belgium) kerültek megszervezésre.  

A meghívott előadók és műhelyvezetők saját jó gyakorlataikat is 

bemutathatták az általunk kínált projektismertetés után, így egy 

aktualitásokra épülő szakmai platform is létrejöhetett, a területen dolgozó 

szakemberek ismereteit és gyakorlati tudását növelve. 
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A projekt eredményeként készült egy angol és magyar nyelvű kézikönyv, 

mely összeszedi a kutatási fázis és a módszertani fázis legfontosabb 

eredményeit és könnyen terjeszthető formában kommunikálja az kelet-

európai régióban még mindig égető problémakört. 

 

  
 

HERE WE ARE  

 

2017 februárjában indult Here we are című 18 hónapos stratégiai 

együttműködésünk a portugál partnerszervezetünkkel. A projekt a 

fogyatékossággal élő fiatalok aktív bevonásával a többségi társadalom 

fogyatékosságról alkotott képét célozza megváltoztatni és így közelebb 

hozni a fogyatékossággal élők élményeit a fogyatékossággal nem 

rendelkező népesség életéhez. A szakadékot csökkentve lépéseket 

teszünk egy inkluzív társadalom megvalósítása felé Magyarországon és 

Portugáliában. 

A stratégiai projekt mindkét országban 6 nagy láthatóságú esemény 

lebonyolítását célozza a projekten dolgozó informális csoport 

szervezésével és aktív közreműködésével. Emellett ezekre a lehető 

legtöbb sajtó megjelenést és közösségi média jelenlétet szervezzük. 

A projektben 2017 során eddig megvalósult események: 
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 Kerekesszékes flashmob 

 Szabadulószobás akció érzékenyítéssel 

 Fotógaléria a fogyatékosság fókuszával 

A projekt 2018-as szakaszára tervezett események/akciók 

 Érzékenyítő nap Gyöngyösön a Hatáspont Tanodában 

 Alternatív divatbemutató - fókuszban a fogyatékossággal – budapesti és 

fesztiválhelyszínnel egyaránt 

 Kerekasztal beszélgetés és információs nap a portugál csapat 

részvételével 

 Interjúvideó a HERE csoport tagjaival széleskörűen terjesztve 

A Magyarországon tevékenykedő vegyes csapat 7 fő fogyatékossággal élő 

és fogyatékkossággal nem rendelkező fiatalból áll, akik elhívatottak egy 

befogadó és akadálymentesebb társadalomért folyatott munkában. 

Tevekénységüket Facebook oldalukon és blogon is követheti mindenki: 

http://hereweare.blogger.hu/ 

https://www.facebook.com/hereweare2017 

 

A csoport működése az akciók szervezése köré szerveződik az 

Egyesületünk mentorálásaval. Kétheti rendszerességű projekttalálkozókat 

is tartunk, hogy a személyes kapcsolat is erősítse a csoport munkáját és 

együttműködését a folyamatos online kommunikáció mellett. A portugál 

csapattal a projekt megvalósításával kapcsolatos tennivalókról és 

tapasztalatokról 2-2 transznacionális találkozó keretében kerül sor. Ebből 

2017 során a magyar első transznacionális találkozó és a Portugáliában, 

Comibrában a második valósult meg. A transznacionális találkozók 

alkalmával a helyi csapatok egymással szorosabb kapcsolatban bővítik 

kompetenciájukat a interkulturális ismeretek és kommunikáció terén is, 

emellett ötleteikkel és kivitelezett akcióikkal egymást is inspirálják.  

http://hereweare.blogger.hu/
https://www.facebook.com/hereweare2017
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A csapatok együttműködése és hatékonysága a 2017-ben közösen 

folytatott munka során nagyarányú fejlődést mutatott és a csoporttagok 

egyéni készségei, ismereti is sokasodtak, fejlődtek külső, mentori 

szemmel figyelve.  

 

 

 

 

 

CLLD – Közösségi helyi fejlesztéssel a roma inklúzióért 

 

’Közösségi helyi fejlesztéssel és kultúrával a roma inklúzióért!’ című 

partnerségi projektünk 2017 július és 2019 szeptembere között valósul 

meg 4 ország és ezeken belül is 4 város együttműködésével: Resita – 

Románia, Torinó – Olaszország, Isperih – Bulgária és Gyöngyös – 

Magyarország. E városokban közös, hogy megvalósult valamilyen 

romaintegrációs program - különböző módon, különböző kimenetekkel. 

A projekt célja, hogy a négy városban és országban az egyenlő és aktív 

állampolgárság megvalósulását segítse elő a következő módokon: 

- megismertetni a résztvevő városokkal a Community-Led Local 

Development (CLLD) avagy a Közösség Által Irányított Helyi Fejlesztés 

elveit a Romact modell (http://coe-romact.org) megvalósulásában 

segítenek 

- Dokumentálni és átadhatóvá tenni legalább 16 jó gyakorlatot, ami 

ezekben a városokban a roma és egyéb hátrányos helyzetű közösségek 

aktív szerepvállalását segíti elő 
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- Az inklúzió elősegítése a helyi közöségekben kulturális programokon 

keresztül 

- A négy város akciótervének kialakítása a Romact modell alapján 

- A romák inklúzióját segítő hálózat létrehozása a városok között 

A projekt programjának gerincét a négy helyi közösségben megvalósult 

jó gyakorlatok bemutatása, az inklúziót segítő kulturális programok 

szervezése és a társadalmi párbeszédet, tapasztalatmegosztásnak helyet 

adó szakmai konferenciák alkotják 4 nemzetközi találkozó keretében, 

amely a 4 résztvevő város helyszínén kerül megrendezésre.  

A programok megvalósulásának tervezett időpontjai (időszakai): 

- 2017 július és szeptember között – előkészítési időszak  

- 2017 október: Resitai nemzetközi találkozó 

- 2018 február: Torinói nemzetközi találkozó 

- 2018 május-július: Gyöngyösi nemzetközi találkozó 

- 2018 július: Isperihi nemzetközi találkozó 

- 2018 szeptember: Polgármesterek találkozója Resitán 

A nemzetközi találkozók így hozzájárulnak majd a helyi közösségek aktív 

szerepvállalásához saját közösségükről folyó párbeszédben, igényeik 

kifejezésében és az inklúziót elősegítő modell alakításában, tovább 

fejlesztésében és testre szabásában. A programok megvalósulása során a 

helyi roma és nem roma közösség együttes jelenléte is segíti a kultúrák 

közötti kommunikációt és így a romák inklúzióját.  

A partnerségi projekt az Európai Únió  támogatásával a Europe for 

Citizens program Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel ágán a 

’Városok hálózatai’ intézkedések részeként valósul meg. 

A 2017-ben megvalósult román és olasz találkozók alkalmával két 

hátrányos helyzetű csoportot sikerült kulturális csoportként az utakra 

vinnünk, ahol nemzetközi közegben is megmutathatták művészi 
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készségeiket. A szakmai konferencián és a tanulmányi látogatásokon 

szerzett tudás nagyarányban járul hozzá a jövőbeli projektjeinkhez kellő 

gyakorlati és háttértudáshoz.  

 

 

 


