
FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM  
1.3. Ifjúsági demokrácia projektek 
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Eszközök beszerzése 
(laptop, projektor, 
vetítővászon)  

X              

Előkészítő találkozó 
projektpartnerekkel 
Magyarországon (5 nap 
utazással együtt – 2-2 fő 
szervezetenként, össz: 8 fő) 

X              

Helyi szinteken fiatalok 
között a program 
meghirdetése 

X              

Képzés a résztvevő fiatalok 
számára (Magyarországon 
vagy Romániában) 

 X             

Kérdőívekkel fiatalok 
felkeresése, interjúk   X X X X X X       
Értékelő találkozók helyi 
szinteken     X X X X X X X X X X X 
Kitöltött kérdőívek 
adatainak összesítése, 
elemzése nemzetenként, 
majd ezek összevetése;  

         X X X   

Fiatalok igényeiről, 
javaslatairól összegzés 
összeállítása a kérdőívek 
elemzése alapján, ennek 
átadása a területünkön 
működő LEADER 
csoportnak 

           X X  

Értékelő, egyezető 
találkozók nemzetközi 
szinten (skype- konferenciák 
2 havonta, ill 1 alkalommal 
személyes találkozás 
Románában – 5 nap) 

   X  X  X  X  X X X 

Demokrácia szimuláció – I.  
(1. találkozó helyi szinten – 
településvezetők 
meghívásával: választások 
menete, a szereplők, a 
felelősség) 

     X         

Demokrácia szimuláció II. 
(alakítsunk saját 
önkormányzatot – 
szerepvállalás, „választási 
kampány”,  szavazás, a 
szavazás eredményének 

      X        



értékelése; az egyén 
felelőssége az eredményben 
Demokrácia szimuláció III. 
(EU választási 
folyamatainak megismerése; 
szerepünk az eredményben) 

       X       

Értékelés, folytatás tervezése 
(5 napos találkozó a teljes 
csoporttal) 

             X 

Előadások iskolákban, 
ifjúsági szervezeteknél, 
településeken, LEADER 
csoportok számára 

             X 

 
 

 

 
A program részletes bemutatása 

ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ 
 

Időpont Helyszín Program Elvárt 
eredmények/módszerek/költségek 

2013. 06-07. hó Taliándörögd és 
Kisbacon 

A partnerek helyi 
felkészülése a 
magyarországi előkészítő 
találkozóra – a programban 
vállalt feladatok helyi 
megvalósításának, fiatalok 
megszólításának, saját 
tapasztalatok átgondolása, 
egyeztetés a romániai, és a 
2 magyarországi partner 
között 

A partnerek felkészülten, saját 
feladataikat átgondolva érkezzenek az 
előkészítő találkozóra / anyaggyűjtés, 
helyzetelemezés, kiscsoportos munka, 
közösségi oldalakon megjelenés 
KÖSZI vagy a projekt facebook 
csoportja / eszközök, irodai 
infrastruktúra (ezen belül a 
továbbiakban is értjük: számítógép, 
internet, telefon, nyomtató, projektor, 
stb.), irodaszerek 

Kapolcs Előkészítő találkozó a 
partnerszervezetekkel 
(szervezetenként 2- 2 fő 
részvételével) 1. nap: 
érkezés, vacsora, kötetlen 
beszélgetés; 2. nap: reggeli, 
„bemutatkozás” (szervezeti 
és egyéni), jó példák 
bemutatása; ebéd, a 
megismert tevékenységek 
vizsgálata jelen projekt 
megvalósításának 
szempontjából, 
felhasználható részek 
kiválasztása; a kérdőívtől 
elvárt eredmények 
összegzése;. 3. nap: reggeli, 
kérdőív összeállítása 
ifjúsági helyzet-és 
igényfelméréshez; ebéd; 
résztvevő (kérdőívező) 
fiatalok bevonásának 
módszerei, velük szembeni 
elvárások összegzése; 

Konszenzus a program egyes 
elemeinek részleteire vonatkozóan; 
szakmailag megfelelő, az elvárt 
információk összegyűjtésére alkalmas 
kérdőív összeállítása; módszertani 
eszköztárunk bővülése; demokrácia 
szimuláció részletes programjának 
elkészítése; felkészültség a fiatalok 
megszólítására, bevonására; részletes 
feladat megosztási terv /Kötetlen 
beszélgetés, vezetett beszélgetés, vita, 
brainstorming, kiscsoportos és 
frontális munka, előadás, kérdőívezés; 
elemzés, értékelés/ terembérlet, 
étkezés, szállás költsége, irodaszerek, 
utazási költségek, eszközök, irodai 
infrastruktúra, nyomtatás, facilitátor 



kérdőív kipróbálása 
élesben, helyi fiatalok 
megszólításával; 
kérdőívezés 
tapasztalatainak 
megosztása; ebéd; fiatalok 
képzési programjának 
összeállítása; vacsora; 
kötetlen beszélgetés; 4 nap: 
reggeli; demokrácia 
szimuláció programjának 
közös átgondolása, fiatalok 
bevonásának módjai; helyi 
döntéshozók bevonásának 
módszerei; ebéd; a 
demokrácia szimuláció 
részletes napi 
programjainak 
összeállítása; folyamatos 
kapcsolattartás, értékelés 
módjainak egyeztetése; 
feladatok megosztása; 
vacsora; kötetlen 
beszélgetés; 5. nap: reggeli, 
ebédcsomag átvétele, 
indulás haza 
 

2013.07.31 -
08.15. 

Partner 
szervezetek 
térségének 
települései 

Helyi fiatalok számára 
felhívás, interjúkészítő 
csoport felállítása 
(kérdőívek kitöltetéséhez). 
A fiatalok számára a 
projekt bemutatása.  

Szervezetenként 5-5 fiatal bevonása, 
akik a kérdőívezést térségeink fiataljai 
körében elvégzik, a kitöltött 
kérdőíveket feldolgozzák, összesítik 
/figyelemfelhívás plakáttal, 
honlapjainkon, facebook oldalainkon, 
személyes megkeresések/ irodai 
infrastruktúra, szóróanyagok költségei 

2013.07.31 -
08.15-ig 

Partner 
szervezetek 
térségének 
települései 

A program ismertté tétele: a projekt 
beindításáról rövid ismertetőt közlünk 
honlapjainkon, az ismertetőt 
szétküldjük levelezőlistákra és a helyi 
sajtónak. Minden megjelenési 
felületünkön feltüntetjük a Fiatalok 
Lendületben Program logóját és a 
kötelező nyilvánossági elemeket. Már a 
fiataloknak szóló felhívás szórásakor 
tájékoztatjuk a célcsoportot, hogy a 
projekt a Fiatalok Lendületben 
Program támogatásával valósul meg. 
Személyes találkozások. 
/honlapjainkon, facebook oldalainkon 
információk közzététele a projektről, 
sajtóközlemény/ internet, számítógép, 
útiköltség   

A projekt ismertté tétele 

TEVÉKENYSÉG LEBONYOLÍTÁSA 
2013.08.15-09. Kapolcs Képzés a résztvevő 20 A fiatalok megismerik részletesen a 



30 közötti 
időszakban 
(résztvevőkkel 
való egyeztetés 
alapján) 

fiatal számára  - az 5 nap  
(utazással együtt 7 nap) 
részletes tervét az 
előkészítő találkozón 
dolgozzuk ki. Röviden: 1. 
nap: érkezés, vacsora, 
ismerkedés 2. nap : a 
program és egymás 
megismerése, a KÖSZI 
ifiLEADER programjának, 
és eredményeinek 
megismerése 3. nap: 
tanulmányút az ifiLEADER 
program konkrét 
eredményeinek 
megvalósulásának 
megismerése céljából 
(Monostorapáti, 
Tótvázsony, Halimba) 4. 
nap: a kérdőívek 
megismerése, az interjúzás 
módszerei; a rendelkezésre 
álló eszközök használata; 
interjúzás a térség 
fiataljaival; 5 nap: az 
interjúzás tapasztalatainak 
értékelése, kitöltött 
kérdőívek összegzése, 
értékelés. A Youthpass 
megismerése. 
Találkozás Európa 
Parlamenti képviselővel. 
Kerekasztal beszélgetés. 

projekt céljait, megismerik és 
gyakorolják az interjúzás, a kérdőívek 
kitöltésének módszereit, a feldolgozás, 
összesítés módját, a használatos 
eszközöket, a munkavédelmi 
szempontokat, és nem utolsó sorban 
egymást. Felkészülnek a 
kapcsolattartás módjára. Pontos 
ütemtervet állítanak össze önmaguk 
számára. /frontális előadás, 
kiscsoportos munka; kötetlen 
beszélgetés, vezetett beszélgetés, 
brainstorming, szituációs játékok; 
egyéni értékelés, közös értékelés; 
tanulmányút, kerekasztal beszélgetés/ 
utazás, szállás, étkezés költségei 20 
fiatal, és 4 ifjúságsegítő, képző 
számára; irodaszerek, mappák, 
flipchart, terembérlet, laptop, projektor, 
vetítővászon, képző, facilitátor díja 

2013.10-2014. 
03. hónap 

Partnerszerveztek 
térségének 
településein. 

Résztvevőként legalább havi 10, azaz 
összesen 60 (15-30 év közötti) fiatal 
felkeresése, kérdőív kitöltetése 
(összesen 20 x 60= 1200). A kapott 
adatok folyamatos feldolgozása. A 
fiatalok önálló feladatmegoldása. 
/egyéni problémamegoldás, megismert 
módszerek egyéni alkalmazása, 
beszélgetés, adatrögzítés/ irodaszerek, 
kommunikációs költségek, utazási 
költségek, eszközök használata 

Interjúzás, kérdőívek 
kitöltetése.  

2013.10-
2014.03.hónap 

Kisbacon, 
Taliándörögd 

Folyamatos megerősítés a fiatalok 
számára, az ütemterv betartásának 
ellenőrzése, felülvizsgálata, egyéni és 
csoport problémák megoldása, 
továbbhaladással kapcsolatos teendők 
tisztázása /kiscsoportos munka, 
kötetlen beszélgetés, önértékelés, 
csoportos értékelés, szituációs játék 
megtörtént pozitív, negatív 
tapasztalokkal/ terembérlet, facilitátor, 
eszközök biztosítása, irodaszerek, 

Havonta egy alkalommal 
értékelő találkozó a 
résztvevő fiataloknak – 
ezen belül elemzik a megélt 
tapasztalatokat, saját elért 
eredményeiket, 
megoszthatják 
problémáikat, értékelik az 
előrehaladást, megbeszélik 
a következő hónap 
feladatait   



 irodai infrastruktúra, utazási költségek, 
étkezés 

 A partnerek kellően tájékozottak 
legyenek a projekt előrehaladásáról, 
információjuk legyen a fiatalok 
problémáiról, segítsék egymást a 
problémák megoldásában /skype-
konferencia, információmegosztás, 
egyéni és közös értékelés/ irodai 
infrastruktúra 

2 havonta skype 
konferencia a 
partnerszervezetek között 
az előrehaladásról, az 
aktuális problémákról, 
feladatokról. 

2013.12. Kisbacon, 
Taliándörögd 

Demokrácia szimuláció 
előkészítése. 
Az előkészítő találkozón 
egyeztettek alapján helyi 
polgármesterek, 
döntéshozók megkeresése, 
felkérése.  
Szervezeteink, 
településeink fiataljainak 
bevonása a projektbe. 
Pontos időpontok 
egyeztetése a 
résztvevőkkel. 

Helyi döntéshozók partnersége a 
projekt megvalósításában. Fiatalok 
bevonása a projektbe helyi, térségi 
közösségeinkből. /döntéshozók 
személyes megkeresése felkérése, 
fiatalok felé információk honlapon, 
facebookon, ifjúsági szervezetek 
honlapjain, önkormányzati és a leader 
honlapokon, személyes megkeresések / 
internet, telefon, és utazási költségek 

2014.01-03. hó Taliándörögd, 
Kisbacon 

Demokrácia szimulációs 
programrész megvalósítása 
/az előkészítő találkozón a 
programrésznek megfelelő 
elnevezést szeretnénk adni, 
ami vonzza a fiatalokat – 
ekkor fog eldőlni az is, 
hogy ezt havi 1-1 napon, 
van esetleg egymás utáni 3 
napon valósítsuk-e meg. 
Amiben jelenleg 
megegyeztünk, hogy a 
programrész célja: 
fiataljaink legyenek 
tisztában a helyi és az EU-s 
választási folyamatokkal, a 
részvétel, az egyéni 
felelősség fontosságával, 
valamint hogy az egyes 
napok témái:  
1. találkozó helyi szinten – 
településvezetők 
meghívásával: választások 
menete, a szereplők, a 

A fiatalok ismeretekkel rendelkezzenek 
a helyi döntéshozás menetében, a 
döntéshozók felelősségében, a 
választások folyamatában. Ismerjék 
meg és érezzék át az egyén és a 
közösségek felelősségét. Ismerjék meg 
az EU választási folyamatát. 
Szerepüket a választásban. /frontális 
előadás, kiscsoportos munka, 
brainstorming, szituációs játékok; 
kerekasztal beszélgetés, egyéni 
értékelés, közös értékelés; 
tanulmányút (látogatás 
önkormányzatnál); terembérlet, irodai 
infrastruktúra, irodaszer, étkezés, 
utazás, facilitátor, ifjúsági szakember,  



felelősség, a helyi 
információáramlás, 
beleszólási lehetőségek;  
2. alakítsunk saját 
önkormányzatot – 
szerepvállalás, „választási 
kampány”, szavazás, a 
szavazás eredményének 
értékelése; az egyén 
felelőssége az 
eredményben; a térségből 
ifjúsági önkormányzat 
polgármesterének 
meghívása, kerekasztal 
beszélgetés  
3. EU választási 
folyamatainak 
megismerése; szerepünk, 
felelősségünk az 
eredményben. 
 

2014.4. hó Taliándörögd, 
Kisbacon 

Az eredmények széles körű ismertté 
tétele: a projektet és eredményeit 
különböző módszerekkel 
dokumentáljuk a résztvevő ifjak aktív 
bevonásával és gondoskodunk ezek 
széleskörű terjesztéséről. A 
disszeminációhoz felhasználjuk létező 
kapcsolati hálónkat külföldön és 
belföldön. Saját szervetünk 
kapcsolatait (kb. 140 cím és partner a 
régióban), és külföldi partnereinket (kb 
110 cím). Disszemináció a Mobilitás 
KD-RISZI médiakapcsolatain, 
hírlevelén, a KÖSZI szakmai hálózaton 
keresztül. A projekt eredményeit 
meghívás alapján szakmai 
találkozókon, rendezvényeken, 
konferenciákon mutatjuk be, emellett a 
résztvevő ifjakkal együtt a saját 
közösségeikben tartunk majd 
beszámolót. /fényképek, beszámolók, 
sajtóanyagok, videófelvételek, on-line 
beszámoló/ Terembérlet, irodaszerek, 
eszközök biztosítása, flipchart-tábla, 
számítógép, internet, facilitátor 

Demokrácia programrész 
értékelése, az eredményéről 
képes beszámoló, 
tájékoztató készítése.  

 
2014.05-11. hó Kisbacon, 

Taliándörögd 
A partnerek kellően tájékozottak 
legyenek a projekt előrehaladásáról, 
információjuk legyen a fiatalok 
problémáiról, segítsék egymást a 
problémák megoldásában /skype-
konferencia, információmegosztás, 
egyéni és közös értékelés/ irodai 
infrastruktúra 

2 havonta skype 
konferencia a 
partnerszervezetek között 
az előrehaladásról, az 
aktuális problémákról, 
feladatokról. 



2014.05-07. hó Kisbacon, 
Taliándörögd 

ifiLEADER koncepcióhoz adatok 
összegzése, előkészítése /adatrögzítés, 
összegzés, elemzés, értékelés, 
kiscsoportos munka/ irodai 
infrastruktúra, utazási költségek, 
feldolgozás költségei 

Kitöltött kérdőívek 
adatainak összesítése, 
elemzése nemzetenként 

2014. 07-08. hó Kisbacon, 
Taliándörögd 

Fiatalok igényeiről, 
javaslatairól összegzés 
összeállítása a kérdőívek 
elemzése alapján, mindkét 
területre vonatkozóan „ifi 
LEADER stratégia” 
összeállítása 

A LEADER Helyi Akciócsoportok 
(HACS) elé az ifiLEADER stratégiák 
letétele, mely tartalmazza a fiatalok 
igényei alapján összeállított 
elvárásokat, ötleteket vidékünk 
következő tervezési időszakára 
vonatkozóan.  

ÉRTÉKELŐ SZAKASZ 
2014. 09-11. hó Kisbacon, 

Taliándörögd 
A helyi csoportok összességében 
átlátják a projektet és az elért 
eredményeket. A résztvevők értékelik 
saját hozzájárulásukat, majd a csoport 
hozzájárulását a közös eredményhez. / 
kiscsoportos munka, egyéni értékelés, 
közös értékelés / irodaszerek, eszközök 
biztosítása, flipchart-tábla, facilitátor. 

Értékelés helyi szinten, 
folytatás lehetőségeinek 
átgondolása, közös 
értékelés programrész 
előkészítése. 

 
2014. 10-11. hó Kisbacon Közös értékelés a résztvevő 

fiatalokkal (személyenkénti 
fejlődés, a projekt 
értékelése, folytatás 
kidolgozása) 7 napos 
program (utazással együtt) 
20 fiatal, és 4 ifjúsági 
szakember részvételével;  
1.nap: érkezés, vacsora, 
kötetlen beszélgetés 
2.nap: reggeli; nemzeti ifi 
LEADER stratégiák 
bemutatása; ebéd; a 2 
stratégia összevetése, közös 
pontok megkeresése; 
vacsora; kötetlen 
beszélgetés 
3.nap: reggeli, tanulmányút 
a helyi LEADER HACS 
irodájába, információk az 
átadott ifiLEADER 
stratégia HACS általi 
értékelése, a térség 
stratégiájába való 
beépítésének lehetősége; 
(közben ebéd); ifjúságot 
érintő megvalósult 
LEADER projekt 
megtekintése; vacsora; 
kötetlen beszélgetés 

Megismerjük egymás stratégiáját, 
megtaláljuk a közös vonásokat, melyek 
mentén további együttműködéseket 
dolgozhatunk ki. A projekt 
eredményeinek tudatosítása. A 
résztvevők személyes fejlődésének 
tudatosítása. 

4.nap: reggeli; a 
stratégiákban 

Hosszú távú együttműködési 
lehetőségek megtalálása. A program 
folytatására ötletek összegyűjtése, egy 
projekt vázlatos kidolgozása. /frontális 
bemutatás, kiscsoportos munka, 
brainstorming, egyéni értékelés, közös 
értékelés; tanulmányút (látogatás 
LEADER HACS-nál)/ utazás, szállás, 
étkezés, terembérlet, irodaszerek, 
eszközök biztosítása, flipchart-tábla, 
facilitátor,  



megfogalmazottak alapján 
ötletgyűjtés közös 
projektekre (pl. ifjúsági 
csere, önkéntesség);  ebéd; 
ötletek értékelése, egy 
kiválasztott projekt vázlatos 
előkészítése; vacsora; 
kötetlen beszélgetés; 
5. nap: reggeli; a 
demokrácia szimuláció 
programrész nemzetenkénti 
megvalósulásának 
bemutatása, értékelése; 
ebéd; sikerek, kudarcok, 
megoldások; vacsora; 
kötetlen beszélgetés 
6. nap: 
reggeli, önértékelés 
(projektben végzett munka, 
egyéni készségek, 
képességek fejlődése); 
ebéd; közös értékelés; 
eredmények széles körű 
ismertetésének egyeztetése; 
vacsora, „búcsúest” 

 

7. nap, reggeli, ebédcsomag 
átvétele, hazautazás  

2014.11. hó Kisbacon, 
Taliándörögd 

Projektünk eredményei megjelennek 
honlapjainkon, facebook oldalainkon, 
településeink, iskoláink könyvtáraiban 
CD-n. Emellett mindkét térségben 
összegző bemutatót tartunk az ifjúsági 
szervezetek, ifjúságsegítők, helyi 
döntéshozók és vidékfejlesztők részére 
a projekt eredményeiről. A romániai 
bemutatóra meghívjuk a térségi 
televíziót, amely összefoglaló 
beszámolót közöl a projektről / 
megjelentetés honlapjainkon, 
facebook oldalainkon, PPT bemutató, 
szóróanyag (CD) terjesztése, 
összefoglaló riport az ERD TV-ben/ 
irodai infrastruktúra, CD-k, CD-írás, 
sokszorosítás; utazási- és posta 
költségek, útiköltsége 

Eredmények széles körű 
bemutatása 

 
 



 

 

Önerőnket az alábbi megosztásban tervezzük: 

 

 

Eszközök  (flipchart tábla mindkét országban, projektor, vetítővászon Romániában), szolgáltatások 
(nyomtatás, fénymásolás,internet és telefonhasználat), irodai infrastruktúra biztosítása (mivel 
szervezetünknek önálló irodája nincs, ezért a7%-kal nem tudtunk tervezni, a tagszervezetek 
biztosítják  térítésmentesen a projekt megvalósulása során) : összesen 2868 € értékben. 

Fenti összeg esetében a kalkulációt internetes oldalak ajánlatai alapján végeztük. 

Készpénzt biztosítunk saját egyéb bevételeink révén az utazási és az étkezési, és a szállás 
költségekhez, találkozók szervezéséhez 4.592 € értékben. 
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