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Projekt rövid leírása: 

A projektünk célja, hogy a két rurális térségben erősítsük a demokratikus részvétel iránti 
elkötelezettséget, elmélyítsük a demokratikus értékeket és a helyi polgárokat, elsősorban a fiatalokat 
a társadalmi szerepvállalásra motiváljuk. Célunk továbbá, hogy az együttműködéshez és részvételhez 
szükséges szociális kompetenciák fejlődjenek. Ez összhangban van a Lisszaboni Szerződéssel és annak 
függelékeként megjelent Alapjogi Chartával, hiszen a projekt célja egybeesik az abban 
megfogalmazott szolidaritási kitételekkel és a polgárok alapjogainak eszméivel, továbbá összhangban 
áll a European Spatial Development Perspective (1999) továbbá a Europe 2020 stratégia 
fenntarthatóságra és inkluzivitásra való törekvésével. 

Projektünkben megvalósítandó workshopok alkalmával a demokratikus értékek, a demokratikus 
szerepvállalás és a társadalmi felelősség témaköreit járjuk körül, miközben a partnerségben résztvevő 
térségek specifikumaira koncentrálunk. Ezzel a lokális kötődéseket és az érdekérvényesítés minőségi 
és mennyiségi növekedését kívánjuk erősíteni. Ez a szándék egybeesik a politikai részvételre, a 
demokratikus értékekre és az inkluzív társadalomfejlesztésre irányuló EU-s szakpolitikák szándékával. 

A projektben résztvevők sok tekintetben különböznek, s ez lehetővé teszi, hogy az eltérő 
szempontokat bevonjuk a projekt szakmai eredményeibe, de azt is lehetővé teszi, hogy a projekt 
eredményeit és az Európa a Polgárokért program céljait széles körben megismertessük. A projekt 
során kifejezetten a rurális térségek speciális előnyeire és igényeire koncentrálunk annak érdekében 
is, hogy felkeltsük az érdekeltek figyelmét, illetve azért, hogy nagyobb hatékonysággal tudjuk 
közvetíteni a projekt üzeneteit. 

 

A projekt várható eredményei: 

Kvalitatív eredmények: 
 A partnerségben résztvevő városok megismerik egymás jó gyakorlatait 
 A lokális és transznacionális, térségi és ifjúsági kapcsolatok erősödését várjuk 
 A projekt eseményein résztvevők közt személyes barátságok, a szervezetek képviselői között 

szakmai együttműködések kezdődnek, mely számos nemzetközi együttműködésben 
megvalósuló projekt indítását jelentheti. 

 A partnerségben résztvevők között megindul a hálózatosodás folyamata egyéni, szervezeti és 
térségi szinten egyaránt, elősegítve az ifjúság európai polgári értékeinek erősödését és 
terjesztését. 

 

Kvantitatív eredmények: 
 A projekt eseményein résztvevő legalább 350 fő képzettsége nő olyan témákban, mint a 

társadalmi befogadás, az európai értékek, esélyegyenlőség és önkéntesség 



 

Közvetlen célcsoport 
A projekt hatására a rendezvényeken résztvevő döntéshozók, civil szervezeti képviselők, intézményi 
képviselők, fiatalok és idősek képviselői első kézből nyernek tudást az európai intézményrendszerről, 
a demokratikus részvételről, európai értékekről. Ezen módszerek megismerése után a célcsoport 
Európa iránti elkötelezettsége emelkedni fog. Aktív európai polgárként fognak számot adni a szerzett 
információkról és a megismert látásmódokról.  
 

Közvetett célcsoport  
A résztvevők családjai és barátai is részesedni fognak a program eredményeiből, hiszen annak 
hatásait meg fogják tapasztalni rajtuk keresztül. Többen kapnak kedvet az önkéntességhez és a 
részvételhez, többen válnak aktív európai polgárrá. A partner városok által összegyűjtött jó 
gyakorlatok helyi adaptációjával járó fejlődésből minden partner város lakosa részesül. 
 
Széles közönség 
A projekt során tervezett disszeminációs és promóciós eszközrendszernek köszönhetően, az itt 
bemutatott modell programok és jó gyakorlatok a társadalom széles rétegeihez eljutnak minden 
partner országban. A résztvevők személyes példaadóként fognak szolgálni nemcsak közvetlen 
környezetük, hanem a széles közösség számára is az európai ügyekkel és az aktív európai polgári 
elköteleződéssel kapcsolatban. 
 
További együttműködések 
A projekt során bemutatásra kerülő modell programok és jó gyakorlatok a projekt szervezésében 
részt vevő szervezeteket további együttműködésre sarkallják, közös pilot programok tervezésére és 
megvalósítására. Az itt felmerülő témákról való közös gondolkodás hosszú távú együttműködések 
kialakulását eredményezi mind a résztvevők között, mind pedig a résztvevők által később bevonásra 
kerülő potenciális partnerek között. 


