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A projekttel kapcsolatos információk kapcsán 

 

 

Milyen tevékenységekből áll a projekt? 

A projekt előkészítő szakaszát követően 2019. május 27-én egy projektnapra kerül sor 
Budapesten, ahol a projektre jelentkező és kiválasztott szervezetek, intézmények 
képviselőinek körében egyeztetjük a projekt megvalósításának menetét, tisztázzuk a 
felmerülő kérdéseket. A jelentkező szervezetek által kerül megvalósításra 2019 májusa és 
szeptembere között a helyi szintű vitanap, amelynek célja, hogy a települések 
önkormányzata, érintett intézményei és szervezetei, valamint fiataljai részvételével közösen 
keressük a választ arra a kérdésre, hogy a fiatalok közügyek iránti érdeklődése miként 
növelhető, valamint hogyan lehet hatékonyabb a fiatalok részvétele az őket érintő ügyekben 
helyi szinten. Hosszú távú cél, hogy valódi párbeszéd és együttműködés kezdődjön meg, 
amelynek eredményeként a helyi szereplők közösen kezdenek el gondolkozni és dolgozni 
azon, hogy növeljék településükön a fiatalok részvételét. 

A vitanapok tapasztalatait egy dokumentumban összegezzük majd, amelyet 2019 őszén egy 
konferencia keretében mutatunk be mindazon szakmai körökben, akik érintettek lehetnek 
abban, hogy konkrétan tegyenek a fenti célok érdekében. Az interaktív rendezvény 
eredményeként el kívánjuk érni, hogy konkrét együttműködések és tervek szülessenek, 
amelyek megvalósításával a későbbiekben e célok elérhetővé válnak. 

 

Mit vállalunk a projektbe történő jelentkezéssel? 

A résztvevők az alábbiakat vállalják a jelentkezéssel: 

 Részvétel a tervezetten 2019. május 27-én, Budapesten megvalósuló projekt napon.  

 A vitanap megvalósítása, amely során a helyi szereplőkkel, érintettekkel és a 
fiatalokkal együttműködnek. 

 A vitanap megvalósításának dokumentációja és tapasztalatainak összefoglalása 
(jelenléti ívek vezetése, fotók készítése, szakmai beszámoló készítése).  

 A vitanap pénzügyi megvalósulása során a pályázati elszámolásnak megfelelő 
gazdálkodás és elszámolás, amelyre külön szerződés kerül megkötésre.  

 A szervezet képviselőinek részvétele projekt zárókonferneciáján, amely tervezetten 
2019 októberében Budapesten kerül megrendezésre.  

 

http://www.gyiot.hu/
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Mit nyerhetünk a projektben történő részvétellel?  

 Módszereket, jó gyakorlatokat, tippeket és praktikákat arra vonatkozóan, hogy 
hogyan érdemes a fiatalokat bevonni és képessé tenni a helyi közéleti folyamatokba 
történő bekapcsolódásra. Megismerhetitek azt, hogy a részvétel miért előnyös a 
fiataloknak, a döntéshozóknak és úgy általában a település közösségének. Szakmai 
támogatást a vitanap megvalósításához.  

 Egy laza, általatok alakítható keretet a vitanapok 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.  

 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 - 
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 tanúsítvány kiállítását. Erről 
minden résztvevőt előzetesen tájékoztatunk. A Youthpass tanúsítvány kitöltéséhez a projekt 
megvalósulását követően minden résztvevő elektronikus levélben fogja megkapni a részletes 
tájékoztatást és a kitöltéshez szükséges elérhetőségi adatokat. 

A Youthpass tanúsítványról további információ itt érhető el: https://www.youthpass.eu/hu/ 

http://www.gyiot.hu/
http://www.szoljbele.hu/
https://www.youthpass.eu/hu/
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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, valamint 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.  

 

Jelentkezéssel kapcsolatos kérdések 

 

Hogyan tudunk jelentkezni a projektbe?  

A www.gyiot.hu oldalról elérhető jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével, továbbá a 
honlapról letölthető részvételi nyilatkozat hiánytalan kitöltésével és a gyiot@gyiot.hu e-mail 
címre történő megküldésével. 

 

Meddig lehet jelentkezni? 

A jelentkezéseket 2019. május 20-ig várjuk.  

http://www.gyiot.hu/
http://www.gyiot.hu/
http://www.eplusifjusag.hu/
http://www.gyiot.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnwVglAFbbIOz4XInk7oNzcJgWXmsW2uQ_Kf0cqNifmEP-nw/viewform
https://gyiot.hu/wp-content/uploads/2019/04/Te-jössz_Részvételi-nyilatkozat.docx
mailto:gyiot@gyiot.hu
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Szervezetünktől többen is részt vennénk a Projekt napon. Van rá lehetőség?  

Alapvetően településenként két főnek (egy fő a jelentkező szervezettől, intézménytől és egy 
fő fiatalnak) tudjuk a részvételi lehetőséget biztosítani. Amennyiben többen is szeretnének 
részt venni, úgy kérjük, hogy a részletek egyeztetése érdekében keressetek minket a lenti 
elérhetőségek bármelyikén. 

 

Mi történik, ha a jelentkezést követően változik a jelentkezők személye vagy nem tudunk 
elmenni a Projekt napra? 

Mindenképpen minél hamarabb vedd fel velünk a kapcsolatot, elsősorban e-mailben a 
gyiot@gyiot.hu e-mail címen. Amennyiben a Projekt napon résztvevő képviselő személye 
változik, úgy kérjük, hogy azon résztvevők személyes adatait és elérhetőségeit küldjétek meg 
számunkra, akik jönni fognak, de adataikat nem adtátok meg a jelentkezési lapon.  

Amennyiben nem tudtok a Projekt napon részt venni, abban az esetben is egyeztessetek a 
projekt koordinátorával a mindenki számára legjobb lehetőség megtalálása érdekében.  

 

Ki számít döntéshozónak? 

A Te jössz! 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 vitanapok lebonyolítása során 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 lehet olyan ifjúsági szakember is, aki a fenti döntéshozó testület 
valamelyikével szerződéses jogviszonyban (munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban) áll. 
Emellett a megvalósításába és lebonyolításába szakértőként bevonható a településen (vagy 
járásban, megyében, régióban, stb.) 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.  

 

Van-e a fiatalok személyére vonatkozóan elvárás?  

A 13 és 30 éves kor közötti fiatalok vonhatóak be a projektbe, mindenféle további korlátozás 
nélkül. 

http://www.gyiot.hu/
mailto:gyiot@gyiot.hu
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Van-e díja a részvételnek? 

A projektben történő részvétel ingyenes. A projekt során biztosítjuk az utazás, étkezés és a 
programok költségeit. (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 Te jössz! projektet az Európai Bizottság Erasmus+ Programja támogatja, amely támogatás a 
meghatározza a projektre fordítható forrás összegét. Amennyiben a jelentkezés több mint 
10 településről érkezik, úgy a jelentkezési lapban megadott információk, és esetlegesen 
további telefonos interjúk alapján a projekt vezetői fogják kiválasztani azt a maximum 10 
települést, akiknek delegáltjai részt vehetnek a Projekt napon, ezáltal pedig támogatást 
kapnak a vitanap megvalósításához.  

 

Mi alapján történik a jelentkezők kiválasztása? 

Elsősorban olyan szervezeteket, intézményeket, települési közösségeket kívánunk 
kiválasztani, ahol még nincsen kommunikáció a helyi döntéshozók és a fiatalok között, de 
motiváltak arra, hogy ezen változtassanak, és hosszú távon együttműködjenek a korosztály 
és a település közösségének érdekében. Fontos továbbá az is, hogy a jelentkezésből 
kiderüljön, hogy a jelentkezők elhivatottak és képesek lesznek a vitanap megvalósítására. 

 

A Projekt nappal kapcsolatos kérdések 

 

Kaphatunk-e iskolai kikérőt a Projekt nap idejére?  

Igen, erre van lehetőség, amennyiben a Projekt napon fiatalok is képviselik a résztvevő 
települést. Kérjük, hogy a jelentkezési lap megfelelő rovatában adjátok meg az oktatási 
intézmény nevét, teljes címét (irányítószámmal), valamint az igazgató nevét, így a kikérőt a 
program előtt egy héttel postai úton megküldjük az oktatási intézmény igazgatója részére.  

 

Hol kerül megvalósításra a Projekt nap? 

A Projekt napnak várhatóan a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság irodája ad majd 
otthont. A helyszín megközelíthetőségéről bővebb információ honlapunkon érhető el.  

http://www.gyiot.hu/
https://gyiot.hu/kapcsolat/
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Mikor és milyen időtartamban kerül sor a Projekt napra? 

A rendezvény várhatóan 10.00 órai kezdettel valósul meg, és kb. 16.00 óráig tart, függően a 
résztvevők utazási lehetőségeitől. A program során a résztvevők számára az ebédet, 
kávészüneteket, valamint az utazási költség visszatérítését biztosítjuk.  

A programmal kapcsolatos minden információt a rendezvényt megelőzően e-mailben 
küldünk meg a jelentkező szervezetek, intézmények számára a jelentkezési lapon megadott 
e-mail címre. 

Vitanapokkal kapcsolatos kérdések 

 

Mi az a vitanap?  

A vitanap, vagy vitafórum egy olyan települési (vagy kistérségi, járási) szinten megvalósuló, 
néhány órás rendezvény, amelynek fő célcsoportja a helyben élő (vagy tanuló) fiatalok, és a 
rájuk ható döntések meghozatala vagy előkészítése kapcsán érintett döntéshozók és 
szakértők. A vitanap célja, hogy a jelenlévők közössen keressék a választ arra a kérdésre, 
hogy a fiatalok közügyek iránti érdeklődése miként növelhető, valamint hogyan lehet 
hatékonyabb a fiatalok részvétele az őket érintő ügyekben helyi szinten. 

 

Mennyi idő áll rendelkezésre a vitanap megvalósítására?  

A vitanapot a Projekt nap után, de a zárókonferencia előtt, tehát 2019 májusa és 
szeptembere között kell megvalósítani. 

 

Településenként hány vitanapot kell megvalósítanunk? 

Településenként összesen 1 vitanap megvalósítását vállalják a résztvevők. Javasoljuk, hogy a 
vitanapot a projektbe jelentkező szervezet, intézmény és a fiatalok együttműködve, közösen 
valósítsák meg, amely természetesen állhat akár több rendezvényből is. 

 

A vitanap megvalósítását hogyan kell dokumentálni? 

Kérjük, hogy minden rendezvényről készüljön jelenléti ív és fénykép, valamint egy szakmai 
összefoglaló anyag, amely tartalmazza, hogy hogyan zajlott a vitanap megvalósítása, milyen 
témák, gondolatok kerültek megvitatásra, milyen eredményeket sikerült elérni. A 
dokumentáció elkészítéséhez a Projekt nap során részletes leírást és jelenléti ív mintát 
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adunk, és természetesen igény szerint szakmai támogatást nyújtunk a megvalósítás teljes 
folyamatában is. 

 

A szakmai összefoglaló nyilvános lesz? 

Igen, minden megvalósult vitanap 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 vitanapra? 

A GYIÖT jelképes, maximum 40.000,- Ft összegű támogatást biztosít a vitanap 
megvalósításához. Ezt utólagos elszámolással bocsájtjuk rendelkezésre, s a felhasználás 
feltételeiről és a fontosabb határidőkről előzetesen szerződést kötünk. A szerződéskötés 
várhatóan a Projektnap ideje alatt történik majd meg. 

 

Hogyan és mire használhatjuk fel a vitanap támogatási összegét?  

A támogatás felhasználásáról és elszámolásáról kölcsönös egyetértés alapján szerződést 
kötünk. A támogatást a vitanap közvetlen költségeire lehet felhasználni (pl.: terembérlet, 
telefonköltség, étkezés, szállás, tréningkellékek, irodaszerek, facilitátori díj, stb.). A 
jelentkezést követően a támogatás felhasználási módjairól részletes tájékoztatót küldünk a 
kiválasztott településeknek, illetve a szerződéskötést megelőzően minden részletet 
személyesen beszélünk át a Projektnap keretein belül. 

 

Lesz-e valamilyen következménye, ha a projekt nem lesz sikeres, vagy nem tudjuk a 
vitanapot megvalósítani? 

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 
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párbeszéd megkezdődik (vagy folytatódik) a projekt által, azonban az, hogy ez konkrétan 
miben fog megnyilvánulni, az minden közösség esetében egyedi.  

 

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 70/231-1002-es mobilszámon. 
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