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A tartalomjegyzék kérdéseire kattintva is lehetséges a válaszok olvasása.
Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával
valósul meg. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi
az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti Iroda
véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre
nem terjed ki.
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A projekttel kapcsolatos információk kapcsán
Milyen tevékenységekből áll a projekt?
A projekt előkészítő szakaszát követően 2018. január 31 - február 4. között egy tréningre kerül
sor Pécsváradon, ahol maximum 12 településről vehet részt 1-1 fő döntéshozó és 2-2 fő fiatal.
A tréningen a nem formális tanulás módszereit alkalmazva, közösen járjuk körül a részvétel
és annak formáinak kérdés körét, különös tekintettel a strukturált párbeszéd folyamatára, és
természetesen felkészülünk a miniprorjektek helyi szintű megvalósítására is. A tréninget
követően bő három hónap áll a tréning résztvevőinek rendelkezésére arra, hogy
megvalósítsák az általuk megtervezett miniprojektet, amelyeknek tapasztalatait egy közös
online platformra fogunk összegyűjteni, annak érdekében, hogy a tapasztalatokból mások is
tanulhassanak. A projekt 2018 márciusában egy budapesti zárókonferenciával ér véget.
Mit vállalunk a projektbe történő jelentkezéssel?
A résztvevők az alábbiakat vállalják a jelentkezéssel:
 Részvétel a 2018. január 31 - február 4. között Pécsváradon megvalósuló tréningen. (A
helyszínről további információ elérhető itt: http://www.pecsvaradivar.hu/)
 A miniprojektek megvalósítása, amely során a helyi szereplőkkel, érintettekkel és a
fiatalokkal együttműködnek.
 A miniprojekt megvalósításának dokumentációja és tapasztalatainak összefoglalása
(jelenléti ívek vezetése, fotók készítése, szakmai beszámoló készítése).
 A miniprojekt pénzügyi megvalósulása során a pályázati elszámolásnak megfelelő
gazdálkodás és elszámolás, amelyre külön szerződés kerül megkötésre.
 A tréningen résztvevők részvétele a tervezetten 2018 május 19-20-án megvalósításra
kerülő értékelő találkozón és a 2018. május 21-ére tervezett záró konferencián.
 Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy amennyiben a tréningen nem jelennek
meg a résztvevők, és ezt írásban nem jelzik legkésőbb 2018. január 24-ig, úgy a
részvétel költségének vállalása, amely összege 40.000 Ft/fő.
Mit nyerhetünk a projektbe történő részvétellel?
 A tréning során módszereket, jó gyakorlatokat, tippeket és praktikákat arra
vonatkozóan, hogy hogyan érdemes a fiatalokat bevonni és képessé tenni a helyi
közéleti folyamatokba. Megismerhetitek azt, hogy a részvétel miért előnyös a
fiataloknak, a döntéshozóknak és úgy általában a település közösségének.
 Egy laza, általatok alakítható keretet a miniprojekt megvalósításához, amellyel
elkezdhetitek első közös tevékenységeteket helyben, amelybe más döntéshozókat és
fiatalokat is be lehet és érdemes is bevonni.
 Jelképes anyagi támogatást, amely lehetővé teszi, hogy a kommunikáció
kezdeményezésének anyagi akadálya ne lehessen.
 A tréning során új szakmai kapcsolatok kialakításának lehetőségét, hasonló cipőben
járó döntéshozókkal és fiatalokkal.
 Szakmai munkátok és eredményeitek országos szinten történő kommunikációját a
honlapon és a zárókonferencián történő megjelenéssel.
Mi az a strukturált párbeszéd?
A fiatalok és döntéshozók közötti olyan kommunikációs csatorna, amely segíti a
döntéshozókat a fiatalok véleményeinek megismerésében. Ez a kezdeményezés, az Európai
Uniós döntésekkel kapcsolatban indult el. A folyamatról: www.szoljbele.hu (dióhéjban: az
aktuális EU elnökséget betöltő trió országok határozzák meg a főbb témáját az SP-nek, aztán
nemzeti és európai konzultációs folyamatok vannak, amelyet mindkét szinten különböző Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával
valósul meg. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi
az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti Iroda
véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre
nem terjed ki.
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általában - civil partnerségek fognak össze és koordinálnak, a végén a döntéshozók és fiatalok
képviselői az EU ifjúsági konferencián összegzik a tapasztalatokat.)
Az SP egyben egy eszköz is, vagy jobban mondva apropója lehet egy döntéshozóval való
együttműködésnek, hiszen EU-s szinten jó példa alapján, fontos a fiatalok véleménye.
Nemzeti vagy helyi szinten is miért ne lehetne akkor legalább ennyire fontos.
Kaphatunk-e Youthpass-t a projektben történő részvételért?
Igen, a projektben közvetlenül résztvevők kérhetik a Youthpass tanusítvány kiállítását. Erről
minden résztvevőt előzetesen a tréning során, valamint az értékelő találkozón tájékoztatunk.
A Youthpass tanusítvány kitöltéséhez a projekt megvalósulását követően minden résztvevő
elektronikus levélben fogja megkapni a részletes tájékoztatást és a kitöltéshez szükséges
elérhetőségi adatokat.
A Youthpass tanusítványról további információ itt érhető el: https://www.youthpass.eu/hu/
Mi az a GYIÖT? Mivel foglalkozik?
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT) 1996-ban jött létre azzal a céllal,
hogy megteremtse a hazai települési szintű gyermek és/vagy ifjúsági önkormányzatok
(GYIÖK) közös fellépésének lehetőségét, valamint a településeken aktív fiatalok számára
találkozási lehetőséget biztosítson. A Társaság kiemelt célja, hogy az általunk elérhető
valamennyi módszerrel előteremtsük a már működő, illetve az alakulni kívánó gyermek- és
ifjúsági önkormányzatok szakmai, módszertani segítségét (képzések, fórumok találkozók
szervezése, információs és szakmai kiadványok megjelentetése, a folyamatos információ
áramlás elősegítése, stb.). Társaságunk legfontosabb tevékenységeinek a gyermek- és ifjúsági
önkormányzatok és a döntéshozók és a döntés előkészítésben közreműködő szakemberek
találkozásainak, együttműködéseinek lehetőséget teremtő programok számítanak.
További információk és részletek érhetőek el a www.gyiot.hu oldalon.
Ki támogatja a projektet, mi az, hogy Erasmus+?
Az Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és
sport programja. Hét korábbi EU-s támogatási programot fog össze egy komplex
programban, köztük a Fiatalok Lendületben Programot. A Közelítő projekt az Erasmus+ 3.
Szakpolitikai reformok támogatása pályázati kategóriájában kapott támogatást, amely
kategória célja, hogy a fiatalok hangja eljusson a döntéshozókig. A támogatható projektek a
fiatalok és a döntéshozók/ifjúsági szakemberek közötti párbeszédet segítik elő, céljuk olyan
események szervezése, amelyek alkalmat teremtenek az érintett felek közötti konzultációra.
Az Erasmus+ programról további információ érhető el a www.eplusifjusag.hu oldalon.
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Jelentkezéssel kapcsolatos kérdések

Hogyan tudunk jelentkezni a projektbe?
A www.gyiot.hu oldalról letölethő jelentkezési lap és részvételi nyilatkozat hiánytalan
kitöltésével és a gyiot@gyiot.hu e-mail címre történő megküldésével.
Meddig lehet jelentkezni?
A jelentkezéseket 2018. január 12-ig várjuk.
Még nem tudjuk, hogy kik vesznek részt a tréningen. Így is el lehet küldeni a
jelentkezést?
A jelentkezés akkor válik érvényessé, amikor a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap is
megérkezik hozzánk, azaz már tudni lehet, hogy kik fognak részt venni a tréningen. Ennek
hiányában sajnos a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.
Szervezetünktől többen is részt vennénk a tréningen. Van rá lehetőség?
Sajnos településenként csak három főnek tudjuk biztosítani a részvételt, ami igaz az anyagi
kereteinkre is, továbbá a szakmai program is úgy került összeállításra, hogy annak
megvalósításához egy fő döntéshozót és 2 fő fiatalt várunk.
Mi történik, ha a jelentkezést követően változik a jelentkezők személye vagy nem
tudunk elmenni a tréningre?
Mindenképpen minél hamarabb vedd fel velünk a kapcsolatot, elsősorban e-mailben a
gyiot@gyiot.hu e-mail címen. Amennyiben a résztvevők személye változik, úgy kérjük, hogy
azon résztvevők személyes adatait és elérhetőségeit küldjétek meg számunkra, akik jönni
fognak a tréningre, de adataikat nem adtátok meg a jelentkezési lapon.
Amennyiben nem tudtok a tréningen részt venni, vagy nincs meg a szükséges 3 fő, úgy sajnos
nem tudtok a tréningen részt venni.
A tréning költsége 40.000 Ft/fő, amelyet a GYIÖT az Erasmus+ támogatásával biztosít
minden résztvevő számára. Amennyiben egy résztvevő nem jelzi legkésőbb 2018. január 24éig, hogy nem tud részt venni a tréningen, úgy köteles a részvétel díját megtéríteni részünkre,
tekintettel arra, hogy a meg nem jelent résztvevő számára is szükséges a program költségeit
kifizetni, azonban ez az összeg a pályázati támogatás terhére nem lesz elszámolható.
Ki számít döntéshozónak?
A Közelítő projekt keretében elsősorban azon személyeket tekintjük döntéshozóknak, akik
valamely olyan testületnek a tagjai/képviselői, amely testület jogosult bizonyos kérdésekben,
a közösségre hatással lévő ügyekben dönteni. A tréningre elsősorban a helyi önkormányzat
képviselőit, polgármesterét vagy alpolgármestereit várjuk, akik nyitottak a fiatalok ügyeire,
de igény és szükség szerint más “típusú” döntéshozó is bevonható, (például a térség
országgyűlési képviselője), amennyiben szívesen vállalja a részvételt. Döntéshozóként
jelentkezhet olyan ifjúsági szakember is, aki a fenti döntéshozó testülettel szerződéses
jogviszonyban (munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban) áll. A miniprojekt
megvalósításába és lebonyolításába ezen túl szakértőként bevonható a településen működő, a
fiatalok életminőségére hatással lévő intézmények, civil szervetek vezetői, munkatársai is.
A projekt további elemei kapcsán nemzeti és európai szintű döntéshozók (pl.: országgyűlési
képviselők, Európa Parlamenti képviselők, stb.) is bevonásra kerülnek, elsősorban a
zárókonferencia és az együttműködő szervezetek által.
Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával
valósul meg. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi
az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti Iroda
véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre
nem terjed ki.
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Van-e a fiatalok személyére vonatkozóan elvárás?
A tréningen résztvevő fiataloknak minimum 16 évesnek, maximum 25 évesnek kell lenniük,
emellett legyen nyitottak a korosztáluykat foglalkoztató kérdésre, és vállalják a miniprojekt
megvalósítását és ennek kapcsán együttműködést a résztvevő döntéshozóval.
Van-e díja a részvételnek?
A projektben történő részvétel ingyenes. A tréning során biztosítjuk a szállás, étkezés és a
programok költségeit. Ennek összege 40.000,- Ft/fő, amelyet a pályázati támogatás terhére
biztosítunk minden résztvevő számára. Emellett azon résztvevők, akik önálló keresettel nem
rendelkeznek, kérhetik maximum 5.000 Ft/fő/alkalom összegig az utazási költséghez történő
hozzájárulást. (Az utazás a közösségi közlekedés járatain diákkedvezménnyel is igénybe
vehető, amelyről a kiválasztott jelentkezők számára részletes tájékoztatást fogunk küldeni.)
Ha jelentkeztünk, akkor automatikusan résztvevői leszünk a projektnek?
A Közelítő projektet az Európai Bizottság Erasmus+ Programja támogatja. A pályázat szerint
maximum 12 település 3-3 fős delegációit tudjuk fogadni a tréningen. Amennyiben a
jelentkezők száma több mint 12 településről érkezik, úgy a jelentkezési lapban megadott
információk alapján, és esetlegesen további telefonos interjúk alapján a projekt vezetői fogják
kiválasztani azt a maximum 12 települést, akiknek delegáltjai részt vehetnek a tréningen,
ezáltal pedig támogatást kapnak a miniprojekt megvalósításához.
Mi alapján történik a jelentkezők kiválasztása?
Elsősorban olyan települési közösségeket kívánunk kiválasztani, ahol még nincsen
kommunikáció a helyi döntéshozók és a fiatalok között, de mindkét oldalról motiváltak arra,
hogy ezen változtassanak, és hosszú távon együttműködjenek a korosztály és település
közösségének érdekében. Fontos továbbá az is, hogy a jelentkezésből kiderüljön, hogy a
jelentkezők elhivatottak és képesek lesznek a miniprojekt megvalósítására.

A tréninggel kapcsolatos kérdések
Kaphatunk-e iskolai kikérőt a tréning idejére?
Igen, erre van lehetőség. Kérjük, hogy a jelentkezési lap megfelelő rovatában adjátok meg az
oktatási intézmény nevét, teljes címét (irányítószámmal), valamint az igazgató nevét, így a
kikérőt a tréning előtt egy héttel postai úton megküldjük az oktatási intézmény igazgatója
részére.
Hol kerül megvalósításra a tréning?
A tréningnek a Pécsváradi vár ad majd otthont, ahol 2-3 fős szobákban helyezzük el a
résztvevőket, elsősorban nem, kor és település szerinti szobabeosztásban. A program során
biztosítjuk a napi háromszor étkezést. A helyszínről bővebb információk a
www.pecsvaradivar.hu oldalon érhetőek el.
Milyen és hány órás tréningre lehet számítani?
A tréning napi szakmai programja körülbelül napi 6 órát vesz majd igénybe, és többségében a
nem formális nevelés módszereit alkalmazzuk, ahol építünk a résztvevők már meglévő
tudására, tapasztalatira is. Emellett a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében a helyi
lehetőséget kihasználva biztosítjuk a szabadidős programokat is, illetve a résztvevő csoport
igényeit, kéréseit figyelembe vesszük ezek szervezésekor.
Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával
valósul meg. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi
az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti Iroda
véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre
nem terjed ki.
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Miniprojekttel kapcsolatos kérdések

Mi az a miniprojekt?
A miniprojekt a térningen résztvevő döntéshozó és a vele azonos településről érkezett fiatalok
együttműködésében megvalósuló kisebb projekt, rendezvény, amelynek célja, hogy a helyi
fiatalok és döntéshozók, szakértők között kapcsolat, párbeszéd alakuljon ki, továbbá
bekacsolódjanak a strukturált párbeszéd folyamatába. A miniprojektek során például
szervezhetőek vitaestek, kerekasztal beszélgetések, amelyek egy-egy helyi, a fiatalokat érintő
téma megvitatására, közös véleménycserére épülnek.
Mennyi idő áll rendelkezésre a miniprojekt megvalósítására?
A miniprojektet a tréning után, de a zárókonferencia előtt, tehát 2018. február 5. és 2018
április vége között kell megvalósítani.
Településenként hány miniprojektet kell megvalósítanunk?
Településenként összesen 1 miniprojekt megvalósítását vállalják a résztvevők. Cél, hogy a
tréningen résztvevők együttműködve, közösen valósítsák meg saját kisporjektüket, amely
természetesen állhat akár több rendezvényből is.
A miniprojekt megvalósítását hogyan kell dokumentálni?
Kérjük, hogy minden rendezvényről készüljön jelenléti ív és fénykép, valamint a projektről
egy szakmai összefoglaló anyag, amely tartalmazza, hogy milyen igényekre kívánt választ adni
a miniprojekt, valamint hogy milyen tevékenység során, milyen eredményeket sikerült elérni.
A dokumentáció elkészítéséhez a tréning során részletes leírást és jelenléti ív mintát adunk,
és természetesen folyamatában is segítünk igény szerint.
A szakmai összefoglaló nyilvános lesz?
Igen, minden megvalósult miniprojekt szakmai összefoglalása és néhány fényképe elérhető
lesz a projekt honlapján, ezért kérjük, hogy a megfogalmazás mások számára is érhető legyen.
A szakmai összefoglaló formátumára vonatkozóan nincsenek kikötéseink, az a szöveges leírás
mellett, például videó vagy prezentáció is lehet.
Mekkora pénzt fordíthatunk a miniprojektre?
A GYIÖT jelképes, maximum 50.000,- Ft összegű támogatást biztosít a miniprojekt
megvalósításához. Ezt utólagos elszámolással bocsájtjuk rendelkezésre, s a felhasználás
feltételeiről és a fontosabb határidőkről előzetesen szerződést kötünk. A szerződéskötés
várhatóan a tréning ideje alatt történik majd meg.
Hogyan és mire használhatjuk fel a miniprojekt támogatási összegét?
A támogatás felhasználásáról és elszámolásáról kölcsönös egyetértés alapján szerződést
kötünk. A támogatást a miniprojekt közvetlen költségeire lehet felhasználni (pl.: terembérlet,
telefonköltség, étkezés, szállás, utazás, tréningkellékek, irodaszerek, képzői díj, stb.). A
jelentkezést követően a tréning felhasználási módjairól részletes tájékoztatót küldünk a
kiválasztott településeknek, illetve szerződéskötést megelőzően minden részletet személyesen
beszélünk át a pécsváradi tréningen.
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Lesz-e valamilyen következménye, ha a projekt nem lesz sikeres, vagy nem
tudjuk a miniprojektet végrehajtani?
A projektbe jelentkező szervezetek, intézmények eltérhetnek egymástól éppúgy, mint ahogy a
körülményeik, lehetőségük sem egyforma. Ezáltal közösségenként eltérő az is, hogy a
közösség saját fejlődési folyamatában honnan (milyen kiinduló pontról) hova szeretne eljutni,
milyen célt kíván elérni. Azt, hogy a projekt sikeres-e, az adott közösség tudja értékelni,
aszerint, hogy mit értenek siker alatt, milyen célokat tűztek ki maguk elé, és milyen
eredményeket várnak el.
Tekintettel arra, hogy a projekt egyfajta katalizátor (beindító, megmozgató) szerepet szeretne
betölteni a jelentkezett települések helyi közösségeinek életében, a GYIÖT tekintetében azt
tekintjük sikernek, amennyiben a helyi döntéshozók és fiatalok közötti párbeszéd
megkezdődik (vagy folytatódik) a projekt által, azonban az, hogy ez konkrétan miben fog
megnyilvánulni, az minden közösség esetében egyedi.
Milyen következménye van annak, ha a közösség nem vállalja a projekt
végrehajtását?
Amennyiben egy közösség nem vállalja a projekt megvalósítását, úgy az a saját döntésük és
felelősségük, azonban a tréningen történő részvétel feltétele a miniprojekt megvalósításának
vállalása, amelytől a pályázati szerződés szerint kötelezettséget vállalunk, így a részvételt nem
tudjuk biztosítani.
Bízunk abban, hogy a jelentkezett közösségek valóban fejlődni szeretnének, szeretnék javítani
a településen élő (és tanuló) fiatalok életminőségét, és komolyan gondolják részvételük a
projektben.

Még mindig maradt kérdésem! Hol tehetem fel?
Küldj számunkra egy e-mailt a gyiot@gyiot.hu e-mail címre, vagy hívd Bálint Andrea
projektvezetőt a 70/555-2450 mobilszámon.
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