KIHEZ FORDULHATSZ?
NCSSZI – Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
www.mobilitas.hu/flp/informacio
Az NCSSZI – Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság a Fiatalok Lendületben Program magyarországi nemzeti irodája. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ők kezelik a programot, ők
felelősek a pályázatok meghirdetéséért, elbírálásáért, ellenőrzéséért és a pénzügyi keretek
hatékony felhasználásáért; emellett segítik a pályázókat, és többféle módon is támogatják
az ifjúsági szervezeteket, ifjúságsegítőket és a fiatalokat.
Eurodesk
www.eurodesk.hu
Az Eurodesk hálózat általános tájékoztatást nyújt ifjúsági területen, valamint segíti a Fiatalok Lendületben Programmal kapcsolatos információk terjesztését. Országosan több mint
50 Eurodesk hálózati partner van, ahová információért lehet fordulni.
SALTO
www.salto-youth.net
A SALTO Ifjúsági Forrásközpontok szakmai háttértámogatást, magas szintű tanulási és képzési lehetőségeket kínálnak. Honlapjukon (angol nyelven) elérhetőek különböző képzési
felhívások, kiadványok, jó gyakorlatok leírásai, módszertani segédanyagok, adatbázisok,
valamint rendelkeznek egy partnerkereső felülettel is.

A FIATALOK
LENDÜLETBEN
PROGRAM
… az Európai Unió ifjúsági programja, ami a fiatalok nemformális tanulását támogatja
pályázati formában.
A program célja, annak elősegítése, hogy:
• a fiatalok aktívan részt vegyenek környezetük, országuk és Európa társadalmi életében;
• a fiatalok érzékenyebbek és toleránsabbak legyenek egymás problémái és kultúrája iránt,
felismerjék és értékeljék az Európai Unió sokszínűségét;
• a különböző országok fiataljai jobban megértsék és elfogadják egymást, együtt tudjanak
működni közös célok érdekében;
• jobb minőségűek legyenek az ifjúsági tevékenységeket támogató rendszerek, fejlődjenek
az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezetek;
• európai ifjúsági együttműködések jöjjenek létre.
A Fiatalok Lendületben Program 5 alprogramból áll, és az egyes alprogramokon belül is további tevékenységtípusokra lehet pályázni. Ezeket a többi betétlapon egyenként részletesen ismertetjük.

MIBEN GONDOLKODSZ?
FIATAL VAGY?

Igen

VAN EGY ÖTLETED?

Igen

 áááát, már nem annyira, de fiatalokkal foglalkozom,
H
ifjúsági civil szervezet önkéntese/munkatársa vagyok
▸ 4.3 Képzési és hálózatépítési projektek
▸ 3.1 Képzési és hálózatépítési projektek az Európai Unióval
szomszédos országokkal
▸ Mint ifjúságsegítőnek, az ifjúsági csoportok mellett bármelyik alprogramban lehet szereped!

Még nincs…

Olvasd el a következő oldalakon található
„projekt példák”–at, hátha megihletnek!

SZERETNÉL KÜLFÖLDI FIATALOKKAL MEGISMERKEDNI?
Igen

A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM
A FIATALOKNAK SZÓL

▸ 1.2 Hazai ifjúsági kezdeményezések
▸ 5.1 A fiatalok és az ifjúságpolitikai döntéshozók találkozói
CSOPORTOS EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN SZERETNÉL RÉSZT VENNI VAGY INKÁBB EGYEDÜL
UTAZNÁL KÜLFÖLDRE?
Csoportosan

A Fiatalok Lendületben Programban 13 és 30 év közötti fiatalok vehetnek részt. Az egyes
alprogramokra különböző életkori megkötések vonatkoznak (például az „Ifjúsági cserék”
elsődleges célcsoportja a 13-25 éves fiatalok, míg az „Európai Önkéntes Szolgálat” esetén
a korhatár 18-30 év). A fiatalok mellett a program egyes tevékenységeiben részt vehetnek
az őket segítő szakemberek is (pl. ifjúságsegítők, ifjúsági szervezetek önkéntesei és munkatársai).
A fiatalok csoportként összeállva, vagy egy bejegyzett szervezeten keresztül vehetnek
részt a programban és részesülhetnek támogatásban valamely nonprofit tevékenység
megvalósításához.

A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM
NEMZETKÖZI PROGRAM
A program keretében megvalósuló tevékenységekhez általában szükség van egy vagy több
külföldi partnerszervezetre. (Ez alól kivétel a „Hazai ifjúsági kezdeményezések” és „A fiatalok és a döntéshozók találkozói”, melyek nemzeti szinten is megvalósíthatóak.)
A következő országokkal minden alprogram keretében együtt lehet működni: EU tagországok + Norvégia, Liechtenstein, Svájc, Izland, Törökország, Horvátország. Emellett az „Európai
Önkéntes Szolgálat” és a „Fiatalok a világban” keretében más országokkal is lehet közös
tevékenységeket megvalósítani.
Mivel nemzetközi programról van szó, jól jön a nyelvtudás. Az NCSSZI – Mobilitás Országos
Ifjúsági Igazgatóság (Mobilitás) mint a program nemzeti irodája támogatást nyújt ahhoz is,
hogy a nemzetközi együttműködéshez szükséges (szak)nyelvi ismereteket megszerezhessétek, így időről időre speciális nyelvtanfolyamokat is szervez. (Ezekről a Mobilitásnál vagy
az Eurodesknél érdeklődhettek.)

Inkább magyar fiatalokkal valósítanám meg az ötletem

Egyedül
▸ 2 Európai Önkéntes Szolgálat

MELYIK ORSZÁGOK SZOKÁSAIVAL, KULTÚRÁJÁVAL ÉS FIATALJAIVAL SZERETNÉL
MEGISMERKEDNI?
EU-n kívüli országok Délkelet-Európából, Kelet –Európából
és a Kaukázus régióból; arab országok és Izrael
EU tagországok
▸ 3.1 Fiatalok a világban. Együttműködés a szomszédos part+ Norvégia,
nerországokkal
Liechtenstein, Svájc,
Izland, Törökország,
EU-n kívüli országok a fentieken túl – pl. Dél-Amerika,
Horvátország
Ázsia, Afrika területén
▸ 3.2 Fiatalok a világban. Együttműködés az EU-val nem szomszédos partnerországokkal
ÉRDEKEL A DEMOKRÁCIA TÉMAKÖRE?
Igen

Inkább egy másik témával foglalkoznék
▸ 1.1 Ifjúsági cserék
▸ 1.2 Nemzetközi ifjúsági kezdeményezések

TANULNI SZERETNÉL A DÖNTÉSI FOLYAMATOKRÓL?
Igen

Már ismerem azokat, és szeretném a döntéshozókhoz
eljuttatni a véleményem
▸ 5.1 A fiatalok és az ifjúságpolitikai döntéshozók találkozói

▸ 1.3 Ifjúsági demokrácia projektek

MI AZ A „PROJEKT”?
A Fiatalok Lendületben Program egy Európai Uniós keretprogram, az általa támogatott és
megvalósuló egyes tevékenységeket pedig projektnek nevezzük. Amikor pályáztok, egy
projekt megvalósítására pályáztok.
A projekt nemcsak magát a megvalósítani szándékozott konkrét eseményt foglalja magában, hanem annak előkészítését és lezárását is.
Az előkészítés tipikus tevékenységei a tervezés, a résztvevők tanulási folyamatának előkészítése, a logisztikai szervezés (pl. nemzetközi utazás megszervezése, szállásfoglalás,
terembérlet), az egyeztetés és kapcsolattartás a partnerekkel és a résztvevőkkel.
A lezárás során értékelitek a megvalósult eseményt, visszajelzést kértek a résztvevőktől és
a partnerektől, megvizsgáljátok, hogy mennyit tanultak a résztvevők és mit tanultatok ti, illetve mennyiben sikerült elérni a kitűzött célokat és milyen következtetéseket tudtok levonni a jövőre nézve. Az esemény utóéletét hosszú távon is figyelemmel kell kísérni, valamint
érdemes a projekt kapcsán szerzett tapasztalatokat másokkal is megosztani.
A pályázatokban meg kell adni mind a teljes projekt, mind a megvalósítandó esemény tervezett hosszát. Például, egy 5 napos szeminárium esetében az esemény időtartama 5 nap,
de a projekt hossza – előkészítéssel és lezárással együtt – akár 15 hónap is lehet.

HOGYAN SZÜLETIK EGY PROJEKT?
1. Projektötlet
E kiadvány alapján könnyen eldönthetitek, hogy elképzelésetek beleillik-e a Fiatalok Lendületben Programba, és ha igen, melyik alprogram keretében érdemes pályázni rá!
• Gondoljátok végig és pontosan határozzátok meg a témát!
• Hányan vagytok? Hányan szeretnétek részt venni a projektben és hányan tudtok aktívan
segíteni a szervezésben?
• Bevontok-e külföldi partnereket? Ha igen, milyen országból?
• Nézzetek utána, hogy valósultak-e már meg hasonló kezdeményezések a környéken/Magyarországon. Ha igen, mit lehetne hasznosítani belőlük? Esetleg vannak-e olyan kezdeményezések, amelyekhez csatlakozni is lehet?
• Készítsetek igényfelmérést! Tudjátok meg, van-e igény az általatok tervezett tevékenységre, hány embert érdekelhet, pontosan mire lenne szükség.
Ha már megvan, hogy melyik alprogram keretében pályáztok, olvassátok el a Pályázati Útmutató megfelelő részét: http://www.mobilitas.hu/flp/letoltesek/palyazatiutmutato
(Igen, hosszú és nehéz szöveg, de nagyon sok hasznos információt tartalmaz!)
Ha valamit nem értetek, forduljatok a Mobilitáshoz – munkatársaink készségesen segítenek!

4. Pályázatírás

… és hajrá!!

Töltsétek le a pályázati űrlapot itt: : http://www.mobilitas.hu/flp/letoltesek/urlapok
A pályázati űrlap kérdéseivel hozzájárul ahhoz, hogy a projekt részleteit alaposan átgondoljátok. Minden kérdést részletesen válaszoljatok meg (a pályázat bírálója nem volt veletek
az előzetes megbeszéléseken, nem biztos, hogy számára is egyértelmű mindaz, ami nektek
magától értetődőnek tűnik, döntését csak és kizárólag a leírtak alapján fogja meghozni)!
Figyeljetek arra, hogy a pályázat különböző részei (pl. akcióterv és költségvetés) összhangban legyenek egymással. A Pályázati Útmutatót érdemes újra és újra elolvasni. Ha kérdéseitek vannak, ebben a fázisban is fordulhattok a Mobilitáshoz.
Hagyjatok bőven időt a pályázati űrlap kitöltésére és kinyomtatására (bármikor előfordulhat
egy technikai probléma, például lefagy a számítógép vagy elromlik a nyomtató… kár lenne ilyesmi miatt lecsúszni a határidőről)! Mielőtt véglegesítitek a pályázatot, érdemes egy
„külsőst” megkérni, hogy olvassa át a teljes anyagot, nincsenek-e benne hibák, elírások, ill.
mindenütt érthető, logikus-e a szöveg. A pályázatokat 3 formában: közvetlenül elektronikusan, lementve és e-mailhez csatolva, valamint kinyomtatva postán is be kell nyújtani!
5. Projekt-megvalósítás
A pályázatot a Mobilitás szakértők segítségével bírálja el. A pályázatok értékelésének
szempontjait a Pályázati Útmutató tartalmazza. A döntés általában 2 hónapon belül megszületik.
A nyertes pályázókkal a Mobilitás szerződést köt, majd a szerződés aláírása után átutalja a támogatási összeg 80%-át. (Bizonyos esetekben szakaszos a finanszírozás,
40%+30%+30%-os ütemben.)

2. Partnerkeresés (amennyiben szükséges)
Hogyan találhattok külföldi partnerszervezeteket?
Az Eurodesk hálózat segítségével:
http://eurodesk.hu/eurodesk_partnerek
A SALTO partnerszervezet-kereső oldalán:
http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding
A www.youthnetworks.eu oldalon keresztül.
A www.evsdatabase.eu szervezeti adatbázisából.
Európa-szerte gyakran szerveznek ún. partnerkereső szemináriumokat (contact making
seminar), ahol a partnerkapcsolatok kiépítése a cél – ilyet ti is szervezhettek a 4.3-as
alprogram keretében. Ezekről a www.mobilitas.hu/flp oldalon tájékozódhattok.
Érdeklődjetek más, tapasztalt civil szervezeteknél, akik már részt vettek hasonló programokban és valószínűleg tudnak ajánlani bevált, megbízható külföldi partnerszervezeteket.
Érdeklődjetek a helyi önkormányzatnál, hogy vannak-e olyan testvérvárosi együttműködések, amelyekhez kapcsolódni lehet.

3. Projekttervezés
Készítsetek részletes munkatervet (ki mikor mit fog csinálni + költségvetés)!
Mikor tudnátok megvalósítani a projektet? Mikor értek rá? Milyen időszakok problematikusak (pl. karácsonyi szünet, vizsgaidőszak)? A külföldi partner(ek)nek mi lenne megfelelő?
Hagyjatok bőven időt a szervezésre, előkészítésre!
Keressétek meg, hogy melyik határidőre lenne érdemes pályázni.
A Fiatalok Lendületben Program pályázati határidői:
A Nemzeti Irodákhoz benyújtandó pályázatoknak évente három beadási határideje van:

A következő időszakokban kezdődő
projektek esetében
május 1. és október 31. között
augusztus 1. és január 31. között
január 1. és június 30. között

A pályázat benyújtásának határideje
február 1.
május 1.
október 1.

Ne feledjétek, hogy az előkészítés és a lezárás/utánkövetés is részei a projektnek!
Vannak „fehér foltok”, olyan feladatok, melyekre nincs megfelelő ember? Térképezzétek fel,
hogy milyen külső segítségre lesz szükségetek, és hogy ki tudna segíteni (pl. nyelvtudás,
tanácsadás, olcsó szállás a külföldi csoport fogadásához).
A tervezésbe vonjatok be minden érintettet – a külföldi partner(eke)t is!

Ezután – a megfelelő határidők betartásával – megkezdődhet a projekt megvalósítása.
A projektek sikeres megvalósításához a Projektmenedzsment T-kit hasznos támpontokat
nyújthat. Letölthető: http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/publikaciok/86
A projekt a tevékenységek befejezte után a beszámoló leadásával zárul. A beszámoló űrlapot érdemes már a projekt legelején letölteni és átolvasni, illetve a projekttevékenységek
alatt végig szem előtt tartani, hogy a beszámolóhoz minden szükséges dokumentum (pl.
számlák, jelenléti ívek) meglegyen. A beszámoló elfogadása után a Mobilitás átutalja a támogatási összeg utolsó 20%-át.
Ha a pályázat nem nyerne, akkor se csüggedjetek: ilyen esetekben a Mobilitás munkatársai
tájékoztatást adnak arról, hogy mi volt az elutasítás oka és olyan képzési, fejlesztési tevékenységeket javasol, amelyek hozzásegíthetnek benneteket ahhoz, hogy a jövőben sikeresen pályázzatok.

MI IS AZ A „NEMFORMÁLIS TANULÁS”?
A Fiatalok Lendületben Programot jellemző, ún. nemformális tanulás révén a fiatalok szabadon és kötetlen módon, de mégis hatékonyan tanulnak. Ez egy szemléletbeni és módszertani megközelítés.
A nemformális tanulás során a résztvevők saját elhatározásukból vesznek részt a tanulási folyamatban, a légkör kötetlen, barátságos, a „képzők” és a „tanulók” között partneri
viszony van. A nemformális tanulás módszerei: játékos, interaktív, csoportos együttműködésre építő feladatok; a tapasztalati tanulásra építő módszerek, a „megélés” és az élmények feldolgozása, megbeszélése másokkal; a cselekvésen keresztüli tanulás, a gyakorlatban „kipróbálás”.
Bár a nemformális tanulási tevékenységek a résztvevők szempontjából könnyedek és
kötetlenek, megvalósításuk a szervezők/képzők részéről gondos előkészítést kíván.
A nemformális tanulás folyamatai előre megtervezettek, a tevékenységek céljait előre meg
kell határozni és a módszertant tudatosan kidolgozni. A megközelítésről és a módszerekről
ötleteket nyerhettek a T-Kit 6 Amit a képzésről tudni kell c. kiadványból. Letölthető:
http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/publikaciok/92
Illetve a Mobilitás szakmai dokumentumtárának egyéb kiadványaiból:
http://www.mobilitas.hu/niida/dokumentaciotar/publikaciok
A nemformális tanulás keretében a résztvevők nem kapnak bizonyítványt, de a megszerzett
tudást sokféle módon dokumentálják és elismerik – a Fiatalok Lendületben Programban
például a Youthpass tanúsítvány segítségével: http://www.mobilitas.hu/flp/youthpass.

