INSPIRÁCIÓ (MEGVALÓSULT PÉLDA)
Modell Ifjúsági Parlament – konzultációs folyamat és nemzeti ifjúsági
találkozó, Bábolna - Budapest, 2013. (Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati
Társaság)
Résztvevők: 140 fiatal és 35 döntéshozó
Célok: döntéshozatali mechanizmusok megismertetése a fiatalokkal, írott
és szóbeli kommunikációs vitakultúra és vitakészség fejlesztése, az ifjúsági
korosztályt érintő kérdések megvitatása ifjúságpolitikai döntéshozók és a
fiatalok széleskörű bevonásával.
Módszerek: A Modell Ifjúsági Parlament egy szimulációs gyakorlat volt,
amelyben a fiatalok demokratikus választási folyamatokban próbálhatták ki
magukat, majd különböző, a korosztályt érintő témák kapcsán Bizottságokba
szerveződtek. A Bizottságok „törvényjavaslatokat” alakítottak ki oly módon,
hogy az adott témáról minél több fiatalt megkérdeztek saját településeiken
és közösségeikben. Az Ifjúsági Parlament ülésén több, a Bizottságok témájában
jártas, döntéshozóként dolgozó felnőtt is részt vett, akik véleményüket és
javaslataikat megosztották az illetékes Bizottsággal és a nagy plénummal.
Az Ifjúsági Parlament döntött a törvényjavaslatokról. A Parlament záró ülésén
elfogadott javaslatok „törvénykönyvvé” álltak össze, amelyet a képviselőkből
álló csoport nyomtatásban is eljutatott a projektbe bevont döntéshozókhoz.

Az Erasmus+ program az Európai Unió
2014-2020 között futó oktatási, képzési,
ifjúsági és sport programja.

Erasmus+
Strukturált
párbeszéd

KLIKK!
Erasmus+ Ifjúsági Programiroda - www.eplusifjusag.hu
» a program magyar nemzeti irodája ifjúsági területen
» információ a programról, pályázás szervezeteknek
» ott vagyunk a Facebookon, a Twitteren és az Instagramon is!
Eurodesk - www.eurodesk.hu
» EU-s mobilitási lehetőségek, információk
» partnerkeresés

MIRŐL SZÓL?

Európai Ifjúsági Portál – europa.eu/youth
» fiatalok beszámolói, tapasztalatai
» nemzetközi pályázatok, programok
» információk a strukturált párbeszéd folyamatról Európa-szerte

A strukturált párbeszéd arra kínál lehetőséget, hogy a fiatalok/ifjúsági
szervezetek és az ifjúságpolitikai döntéshozók találkozhassanak egymással,
a fiatalok véleménye megfogalmazódjon, eljusson a döntéshozókhoz és
megjelenhessen a szakpolitikában (helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten).
A megvalósuló tevékenységek lehetnek nemzeti vagy nemzetközi szintűek.

Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport – szoljbele.hu
» a nemzeti munkacsoport bemutatása
» a strukturált párbeszéd aktuális konzultációi

KIKNEK?
Ez a programtípus 13-30 éves fiataloknak szól.
A projektek keretében megvalósuló eseményeknek, rendezvényeknek
a döntéshozók is résztvevői.
Pályázatot civil szervezetek (pl. egyesületek, alapítványok), európai szintű
civil szervezetek, valamint helyi és regionális közintézmények (pl. iskolák)
nyújthatnak be.

MIÉRT ÉRI MEG?
HOGYAN MŰKÖDIK?

A pályázat a következő tevékenységeket támogatja:
» kutatások
» találkozók
» szemináriumok
» konzultációk
Ezek kombinációjaként hosszabb eseménysorozatok támogathatóak:
például a projekt első fázisában megvalósuló találkozókon a fiatalok
tájékozódnak, megvitatnak egy témát, kialakítják álláspontjukat
és a második fázisban találkoznak a döntéshozókkal.

Feltételek:
A projektek időtartama: 3-24 hónapig terjedhet.
A projektben min. 30 fiatal részvétele szükséges.

Ha részt veszel egy strukturált párbeszéd projektben:
» közvetlenül tehetsz valamit a közösségedért és gyakorolhatod
állampolgári jogaidat
» tapasztalatokat szerezhetsz az érdekérvényesítés és a döntéshozásban
való részvétel terén
» hozzájárulsz a fiatalokat érintő kérdések és a fiatalok véleményének
kihangosításához
» megismerheted korosztályod és a felnőttek álláspontját számodra
fontos kérdésekben
» párbeszédet kezdeményezhetsz a döntéshozókkal.

VÁGJ BELE!
Mérd fel – tervezd meg!
Gondoljátok végig, hogy mit szeretnétek csinálni, van-e rá valós igény, mi a
konkrét és a hosszú távú célja a projektnek, ezt milyen tevékenységekkel lehet
elérni, milyen eredményeket, hatásokat szeretnétek elérni, ezek valósak-e?

Nemzeti ifjúsági találkozók esetében nincs szükség külföldi partnerre.
Nemzetközi projektekben a részt vevő országok: EU tagországok + EGT
és csatlakozásra váró országok (vagyis a „Programországok”). Az Európai
Unióval szomszédos Partnerországok partnerként vehetnek részt,
ha hozzáadott értéket képviselnek.

Találj jó partnereket!
Döntsétek el, milyen partnereket és döntéshozókat szeretnétek bevonni.
Partnerkereséshez a saját kapcsolati hálót, illetve a demokratikus részvétellel
foglalkozó szervezetekhez fordulhattok.

Pénzügyi keretek:
Maximálisan odaítélhető támogatás: 50.000 euró/projekt.

Pályázás!
Ha a projektötletet kidolgoztátok a partnerekkel együtt, el lehet kezdeni az
online űrlap kitöltését. Fontos, hogy a projekt tartalmát a partnerekkel közösen
találjátok ki!

A támogatási összegből fedezhető a projekttel kapcsolatos minden költség:
útiköltség ill. programköltség. A programköltségből szállás, ellátás, terembérlet,
írásos anyagok nyomtatása, szervezés finanszírozható.
Útiköltség: távolság alapján meghatározott keretösszeg.
Speciális igényű résztvevők esetén felmerülő illetve különleges költségek
100%-ban támogathatók. A különleges költségek gyanánt pl. a fiatalok
véleményének felmérésére szolgáló on-line közvélemény-kutatások
finanszírozhatók.
Ezekről részletesebben az aktuális Pályázati Útmutatóból tájékozódhatsz.
Pályázati határidők 2015-ben:
2015. február 4. 12 óra
2015. április 30. 12 óra
2015. október 1. 12 óra

Regisztráció
A pályázónak és a partnereknek is regisztrálnia kell a szervezetet az Európai
Bizottság által létrehozott Résztvevői Adatbázisban (Participant Portal).

JÓ TUDNI
A projektetek célja illeszkedjen az Erasmus+ program céljaihoz és
prioritásaihoz, különös tekintettel az Európa 2020 stratégiára, ill. a Pályázati
Útmutató Ifjúságügy fejezetében meghatározott prioritásokra.
A projekt világosan kapcsolódjon a strukturált párbeszéd folyamathoz, az EU
ifjúsági stratégiájához, illetve az európai ifjúságpolitikai együttműködési keret
célkitűzéseihez és prioritásaihoz.
Elbírálásnál előnyt élvez…
» Ha a résztvevők között vannak hátrányos helyzetű fiatalok is.
» Ha kb. ugyanannyi lány és fiú vesz részt a projektben.
» Ha minél több résztvevőt és minél több döntéshozót is sikerül bevonni
a projektbe.
» Ha a projekt keretében együttműködtök a strukturált párbeszéd Nemzeti
Munkacsoportjával.

