JÓ TUDNI…
• Ifjúsági demokrácia projekt kategóriában NEM támogathatók szervezetek közgyűlései/
alakuló ülései, pártpolitikai összejövetelek, ifjúsági cserék.
• Az egy országból származó projektpartnerek nem függhetnek egymástól sem döntéshozási, sem működési, sem pénzügyi szempontból (tehát pl. az egyik nem lehet a másik
tagszervezete).
• A következő kiadványban további hasznos információkat találtok az ifjúsági demokrácia
projektekről: Segédanyag a Fiatalok Lendületben Program keretében az Ifjúsági demokráciaprojektek (1.3) alprogramra pályázni kívánó szervezetek számára. Letölthető:
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/222/fajlok/1%203_segedanyag.pdf
Elbírálásnál előnyt élvez…
• ha a résztvevők között vannak hátrányos helyzetű fiatalok is;
• ha minden országból kb. ugyanannyi résztvevő van, illetve ha kb. ugyanannyi lány és fiú
vesz részt a projektben.

1.3 ALPROGRAM
IFJÚSÁGI DEMOKRÁCIA PROJEKTEK
MI is az az „ifjúsági demokrácia projekt”?
Az ifjúsági demokrácia projektek révén a részt vevő fiatalok
• megismerik, hogyan működik a képviseleti demokrácia,
• megtanulják megfogalmazni véleményüket,
• befolyásolni tudják a fiatalokat érintő társadalmi folyamatokat,
• elköteleződnek az aktív társadalmi szerepvállalás mellett.
Azzal, hogy külföldi projektpartnerekkel dolgoznak együtt, nemzetközi viszonylatban is körbejárják a projekt témáját, vagy akár az Európai Unió egészét érintő kérdéseket, és hasznos
külföldi példákat ismerhetnek meg a fiatalok bevonásáról.
A megvalósuló események lehetnek például: a fiatalokkal folytatott konzultáció, igényeik
felmérése; információs rendezvények, szemináriumok, melyek a képviseleti demokrácia és
a különböző intézmények működésével foglalkoznak; vitafórumok; a demokratikus intézményrendszer működését szimuláló események, ill. ezek sorozata vagy kombinációja.

MIÉRT érdemes ifjúsági demokrácia projektben részt venni?

AZ ELSŐ LÉPÉSEK… Hogyan kezdjük el?
Üljetek össze és álmodjátok meg a projektötletet! Találjátok ki, hogy melyek lennének
azok a témák, amelyeken szívesen dolgoznátok, hogy milyen országokkal szeretnétek
együttműködni, hogy csoportotokból/szervezetetektől hány ember venne részt ifjúsági
demokrácia projektben.
Olvassátok el a Pályázati Útmutatót, különös tekintettel a 49-57. oldalra.
http://www.mobilitas.hu/flp/programismerteto/palyazatiutmutato
Amennyiben kérdéseitek vannak, forduljatok az NCSSZI – Mobilitás Országos Ifjúsági
Igazgatósághoz!
Készítsetek részletes munkatervet (feladatlista + mikor ki mit fog csinálni + költségvetés).

További információk az általános ismertető lapon és a www.mobilitas.hu/flp és az www.eurodesk.hu honlapokon.
Fiatalok
Lendületben
Program

Ti sem értitek, hogy a választások után hogyan számolják ki a szavazatokból a képviselői
helyek számát? Ti sem tudjátok, hogy mit is csinál pontosan egy európai parlamenti képviselő? Úgy érzitek, hogy minden a fejetek felett dől el és nincs módotok befolyásolni a dolgokat? Itt az ideje, hogy „átlássátok a rendszert” és hallassátok a hangotokat! Ezzel és az
ehhez hasonló kérdésekkel tudtok foglalkozni az ifjúsági demokrácia projektek keretében!

KI pályázhat,
ki vehet részt ifjúsági
demokrácia projektben?
Az 1.3-as alprogramban civil szervezetek
(pl. egyesületek, alapítványok), helyi és
regionális közintézmények (pl. iskolák), informális csoportok (nem bejegyzett szerveződések, baráti társaságok) pályázhatnak
és lehetnek partnerek.
Az ifjúsági demokrácia projekt nemzetközi
tevékenység. Országonként 2 projektpartner részvétele szükséges, tehát ahhoz,
hogy pályázhassatok, szükségetek lesz
- egy másik magyar partnerszervezetre, aki
együttműködik veletek,
- valamint (legalább) két külföldi partnerszervezetre.
Az ifjúsági demokrácia projektek keretében
a következő országokkal lehet együttműködni: EU tagországok + Norvégia, Liechtenstein,
Svájc, Izland, Törökország, Horvátország.

MENNYI IDEIG tart egy
ifjúsági demokrácia projekt?
Időkeretek
A projekt előkészítéssel és lezárással/utánkövetéssel együtt 3 – 18 hónapig tarthat.
A projekten belüli egyes tevékenységek időtartama nincs korlátozva.

A projektben legalább tizenhat 13-30 év
közötti fiatalnak kell részt vennie.

MENNYI AZ ANNYI? – Költségvetési keretek
A pályázat a projekt megvalósításához szükséges összes költség 75%-át, összesen maximum 50 000 eurót fedez. Az írásos beszámoló és a jelenléti ívek benyújtása mellett minden költségről számlával kell elszámolni.
A támogatási összegből fedezhető a projekttel kapcsolatos minden költség, pl. fiatalok szállása, ellátása, utazásának költségei, terembérlet, írásos anyagok nyomtatása, fordítás, szervezés. A működési költségek (pl. irodahasználat, telefon, Internet) nem haladhatják meg az
össztámogatás 7%-át.
Amennyiben döntéshozókat (politikusokat) is bevontok a projektbe, költségeik (pl. szállásuk,
ellátásuk, helyszínre utazásuk költségei) a támogatási összegből NEM finanszírozhatók.
A projektek előfinanszírozottak, azaz a nyertes pályázók általában még a tevékenység megkezdése előtt megkapják a támogatási összeg 80%-át. A maradék 20% a projekt végén,
a beszámoló benyújtása és elfogadása után kerül kifizetésre. Bizonyos esetekben szakaszos a finanszírozás, 40%+30%+30%-os ütemben.

PROJEKT PÉLDÁK
Hang-Kép Kulturális Egyesület • Vox Iuventutis (Az Ifjúság Hangja)
Helyszín: Debrecen, Oradea • Időpont: 2010.07.01 – 2011.08.31.
A 14 hónapos programsorozat célja a közéleti elköteleződés és az aktív részvétel erősítése, a társadalmi tudatosság növelése és a véleményformálás erősítése volt a fiatalok
körében. A projekt 4 szervezet (Debrecen, Magyarország és Oradea, Románia) együttműködésében valósult meg. A projektben részt vevő 20 fiatal különböző szemináriumok során, nemformális tanulási módszerek segítségével dolgozott fel olyan kérdéseket, mint
az önkormányzatok szerepe, az ifjúsági érdekérvényesítés, a média hatása a fogyasztási
szokásokra vagy a médiatudatosság és a fiatalok hangjának színterei. A szemináriumok
során döntéshozókkal, közéleti személyiségekkel, tanácsadókkal készítettek interjúkat az
őket érdeklő kérdésekre fókuszálva. Az interjúkat saját csatornáikon keresztül osztották
meg másokkal. A fiatalok emellett egy táborozás során fejlesztették demokratikus érdekérvényesítési képességeiket és felkészültek egy ifjúsági fesztiválra is, ahol „Demokrácia
Sátrat” hoztak létre és töltöttek meg játékos gyakorlatokkal a kortársaik bevonása és tájékoztatása érdekében, illetve felállítottak egy közéleti színpadot is, ahol román, magyar
és EU-s döntéshozók, képviselők, illetve a helyi fiatalok cserélhettek véleményt egy-egy
ifjúságpolitikai kérdésről. A projekthez több önkéntes akció is kapcsolódott.
Agria Universitas Egyesület • Equal chances - Good chances
Helyszín: Eger • Időpont: 2010.09.01 – 2011.11.30.
A projekt elsődleges célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a szegény családból származó vagy nehéz anyagi körülmények között élő fiatalok beilleszkedésének nehézségeire, az
anyagi hátterükből adódó egyenlőtlen esélyeikre. A résztvevők a projekt keretében megpróbálták feltárni a lehetőségeket, és az érintett döntéshozókkal közösen új utakat találni
arra, hogy fiatalként hogyan tudnák segíteni a rászorulókat. A pénzbeli segítség nem mindig elég, az információ, a gondoskodás vagy egy segítő kéz sok esetben többet segíthet
a pénznél. Ez a projekt bizonyos értelemben a segítő kezek és a pénzügyi lehetőségekkel
is rendelkező szervezetek között szeretett volna kapcsolatot találni.
A projekt első szakaszában a részt vevő fiatalok egy kutatást végeztek, melynek tapasztalatait a második fázisban megosztották egymással, majd egy 4 napos program során a bevont
döntéshozókkal és szakértőkkel közösen olyan reális javaslatokat dolgoztak ki, amelyek
segíthetnek a szegénység és az ebből fakadó társadalmi kirekesztés felszámolásában.
A projekt terméke a projekt minden elemét tartalmazó honlapon kívül egy kiadvány a kutatási eredményekről és javaslatokról.

