
 

 

Itt az idő, hogy Te is beleszólj az európai 

döntéshozatal fiatalokat érintő témáiba! 

 

Mi is ez? 

Az Európai Ifjúsági Hét keretében az Európai Bizottság egy új lehetőséget kínál a fiataloknak 

„IdeasLabs“ (Ötlet Laborok) elnevezéssel, hogy beleszólhassanak az őket érintő témákba és 

konkrét javaslatokat fogalmazzanak meg a döntéshozóknak. A műhelyek lehetőséget adnak 

a fiataloknak elmondani véleményüket, és új megoldásokat keresni meglévő problémáikra. 

A 4 fő téma, melyek közül egybe becsatlakozhatsz az elmúlt évek strukturált párbeszéd 

folyamatának köszönhetően, a fiatalok ajánlásai alapján lettek kialakítva. Az Európai 

Bizottság most lehetőséget ad, hogy elmondd az ötleteidet, így a fiatalokat érintő európai 

döntések még inkább a korosztály érdekeit és igényeit szolgálhatják.  

A műhelyben a résztvevő fiatalok közül egyvalaki lehetőséget kap, hogy elmondja a 

csoport véleményét Brüsszelben a májusi Európai Ifjúsági Héten! 

Hogyan működik?  

Az Európai Bizottság 4 témát határozott meg, melyből minden részvevő ország Nemzeti 

Irodája - a fiatalok igényei szerint - egyet fog kiválasztani és feldolgozni. A 4 virtuális labor 

témája, melyek közül Te határozod meg azt az egyet, amit mi kialakítunk, a következő:  

 A fiatalok munkalehetőségeinek javítása 

Pályakezdő több éves szakmai tapasztalattal? Ismerősen hangzik? Tudod, hogy mire 

van szüksége egy korodbeli fiatalnak ahhoz, hogy tuti állást kapjon? A csoportban 

elmondhatod, hogy győznéd meg a munkáltatód arról, mire is képes egy pályakezdő, 

vagy megoszthatsz innovatív munkahelyteremtő ötleteket is!  

 Innovatívvállalkozói ötletek a fiatalok mindennapi életének javítása érdekében 

Van egy világot megváltó gondolatod? Oszd meg velünk! A csoportban elsősorban 

olyan vállalkozói tevékenységeken ötletelhetsz, ami szerinted okosabbá, befogadóbbá 

vagy éppen fenntarthatóbbá teszi Európát. 

 

 



 

 

 A fiatalok aktív társadalmi részvételének növelése 

Ebbe a csoportba olyan fiatalok javaslatait várjuk, akiknek van ötletük, hogyan 

lehetne társaikat aktívabb civil életre ösztönözni, hogyan lehet őket bevonni ifjúsági 

szervezetek programjaiba, melyek a legfontosabb területek, hogy lehetne a közösségi 

médiát hatékonyabban használni ilyen célra. 

 Európai fiatalok bevonása fejlesztési kérdésekben 

2015 a fejlesztés európai éve, így ebben a csoportban olyan ötleteket oszthatsz meg, 

amik a globális szolidaritással, a környezetvédelemmel vagy épp a piaccal 

kapcsolatosak! 

A csoport munkáját egy szakmai vezető támogatja, aki segít, ha elakadtok a közös 

gondolkodásban, valamint segít az általatok megfogalmazott maximum 300 szavas javaslat 

kidolgozásában. Rajtad múlik, hogy mondod el ötleteidet: teheted ezt versben, csinálhatsz 

kisfilmet, vagy rajzolhatsz is akár. Az ötletelés online fog zajlani egy zárt facebook 

csoportban, azonban március 23-a és 27-között rendezünk egy találkozót, ahol minden fiatal 

részvételére számítunk, hiszen ekkor lesz alkalmatok a javaslatotok kidolgozására. Az 

Európa-szerte megalakult csoport áltat megfogalmazott javaslatok, az azt kísérő anyagokkal 

együtt felkerülnek az Európai Ifjúsági Portálra, ahol a látogatók rangsorolni fogják azokat. A 

csoportból kiválasztásra kerül egy képviselő, aki elutazhat Brüsszelbe, hogy elmondja 

tapasztalatait, bemutassa a csoportja ötletét, és a többi ország képviselőivel együtt 

kulcsüzeneteket fogalmazzon meg és adjon át az európai politikusoknak.  

Hogyan lehetsz részese? 

Ha szívesen részt vennél a programban, küldj egy rövid bemutatkozót az 

ideaslabs.hungary@gmail.com email címre február 11-ig magadról, hogy melyik témában 

vennél részt legszívesebben, és arról, hogy Te hogyan tudnál hozzájárulni ahhoz, hogy a 

csoport sikeres legyen. Nem gond, ha nem beszélsz angolul - a csoport magyar nyelven fog 

dolgozni- azonban ha pályázol a brüsszeli útra, szükséged lesz a nyelvtudásra. Korhatár 

nincs, de előny, ha már aktív vagy helyi szinten, érdekelnek a társadalmi kérdések, vagy 

vettél már részt nemzetközi projektben. 

Kiválasztás és értesítés határideje: 2015. február 15. 

Online konzultáció, ötletek gyűjtése a facebook csoportban: február 16-tól március közepéig 

Személyes találkozó: március 23-27 között egy nap 

Kérdésed van? Írj az ideaslabs.hungary@gmail.com email címre és mi válaszolunk!  
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