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Igen, lehetséges!
Hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozol, és lehetőséget adnál nekik, hogy igazán részt 
vehessenek a társadalom életében? Akkor ez a kiadvány neked szól!

Ebben az inspiráló útmutatóban egy gyakorlatias utazásra viszünk a változás és a társa-
dalmi igazságosság felé. Megmutatjuk, hogyan építs fel egy igazán részvételi projektet 
olyan fiatalokkal, fiataloknak, akik sokszor a peremre szorulnak. Egy ember sorsa sok-
szor néhány fontos eseményen múlik - te is teremthetsz ilyen döntő pillanatokat.

��Tudj meg többet a Bevonás & részvétel fejezetben (6. old.) és

��Az Erasmus+ program – bevonás és részvétel c. fejezetben (10. old.)! 
A legjobb az egészben, hogy az Európai Bizottság hosszabb-távú stratégiai kezde-
ményezéseket támogat. A bevonás és a részvétel éveken át prioritás volt a Fiatalok 
Lendületben Programban. Ez a kiadvány bevezet a pályázás rejtelmeibe az ifjúsági 
területen az Erasmus+ program Stratégiai partnerségek pályázati kategóriáján 
keresztül.

��Tudj meg többet a Stratégiai partnerségek a gyakorlatban c. fejezetben (14 old.)!

Tippek és ötletek részvételi & bevonó projektekhez

A pályázati infókon kívül tippeket és trükköket is megmutatunk, hogy a bevonó & részvé-
teli projektek minél hatékonyabbak lehessenek. A bemutatott lépések segítenek abban, 
hogy a projekt tényleg a fiatalok és a közösségek igényeire legyen szabva. 

��Tudj meg többet a Hogyan fogj hozzá? c. fejezetben (23. old.)!

De mi az első lépés? Reméljük, a projekt példák inspirálnak majd. Azt mutatják meg, ho-
gyan lehet jól felhasználni a Stratégiai partnerségek forrásait, hogy a társadalmi bevonás 
és a részvétel megvalósuljon.  Persze aztán rajtatok múlik, hogyan adaptáljátok az ötle-
teket. És ne felejtsétek, az Erasmus+ csak egy forrás a sok közül. A Stratégiai partnerség 
egy plusz lehetőség az ötletek megvalósításához, nem pedig korlátozás.

��Tudj meg többet a Projekt példák c. fejezetben (46. old.)!.
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Bevonás & részvétel

A legjobb, ha mindenki részt vesz.  Senkinek sem jó, ha kihagyják valamiből. Minden 
fiatal, függetlenül attól, honnan jön, részesüljön a ’jóból’!  Senki ne legyen akadályozva 
abban, hogy azzá váljon, amit szeretne. 
Nevezzük bárhogy, esélyegyenlőségnek, társadalmi igazságosságnak vagy pozitív 
diszkriminációnak. Minden fiatal kapjon esélyt! Az Erasmus+ programnak épp ezért pri-
oritása az egyenlőség és bevonás, hiszen olyan fiatalokat céloz, akik hátrányos helyze-
tűek, vagy a társaikhoz képest kevesebb lehetőségük van. 
Sokféleképpen lehet valaki hátrányos helyzetű, a Pályázati útmutató felsorolja ezeket, a 
teljesség igénye nélkül. Az Erasmus+ ifjúsági fejezete az alábbi akadályokat és nehéz-
ségeket célozza meg: 
•� szociális akadályok: diszkrimináció, korlátozott szociális készségek, antiszociális 

vagy kockázatos viselkedés, anyagi bizonytalanság, (volt) fiatalkorú bűnelkövetők, 
fiatal és/vagy egyedülálló szülők, árvák;

•� kulturális különbségek: bevándorlók, menekültek, nemzeti vagy etnikai kisebbsé-
gek; 

•� gazdasági akadályok: szegénység, alacsony jövedelem, szociális segélytől füg-
gők, hosszú távú munkanélküliek, hajléktalanság, pénzügyi problémák;

•� oktatási nehézségek: tanulási nehézségek, korai iskolaelhagyók, gyenge iskolai 
teljesítmény;

•� fogyatékosság (azaz speciális igényűek): mentális, pszichikai, érzékszervi vagy 
más fogyatékkal élők;

•� egészségügyi problémák: krónikus egészségügyi problémák, súlyos betegség 
vagy pszichiátriai kezelés;

•� földrajzi akadályok: elmaradott vagy vidéki térségek, kis szigetek vagy elszigetelt 
régiók, városi problémás kerületek, szegényesen ellátott körzetek.

Természetesen nem minden fogyatékkal élő számít hátrányos helyzetűnek, ahogy be-
vándorlónak lenni sem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki nehézségekkel küzd. Ezért fon-
tos, hogy ezeket az akadályokat mindig az adott kontextusban nézzük; olyan fiatalokról 
van szó, akik hátrányos helyzetűek a társaikhoz képest. 

Az ERASMUS+ program ifjúsági fejezetében a társadalmi bevonás határozott prioritás. 
A SALTO Inclusion Resource Centre az Európai Bizottsággal együtt egy stratégiát is ki-
alakított (Inclusion & Diversity Strategy címmel), hogy elősegítse a hátrányos helyzetű 
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csoportok és a kulturálisan különböző résztvevők bevonását. Itt tudhatsz meg többet 
erről a stratégiáról: www.SALTO-YOUTH.net/inclusionstrategy/. 

A könyv másik fontos témája az Aktív részvétel. Fontos, hogy a fiatalok aktívan alakít-
hassák a körülöttük levő társadalmat, és bevonják őket a róluk szóló döntésekbe. 

•� A részvétel egyik típusa a demokratikus részvétel. A fiataloknak fel kell ismerniük  
a választások és a döntéshozókkal való párbeszéd fontosságát. Az ifjúsági munká-
sok segíthetik abban a fiatalokat, hogy hallassák a hangjukat.  

•�De a részvétel lehet pedagógiai megközelítés is. Ha a fiatalok aktív szerepet vállal-
nak a velük közösen megvalósított projektben, a részvétel által különböző készsé-
geket sajátítanak el, sőt, kedvet is kaphatnak jövőbeli saját projektek megvalósítá-
sához is.

A részvételnek több formája van. Hart modellezte a részvétel különböző szintjeit: egy lét-
rán ábrázolja ezeket, a fiatalok elköteleződésének mértéke és a felnőttek vezetési stílusa 
alapján. A létra azt is szimbolizálja, hogy a szinteken fel is lehet mászni, lépésről lépésre, 
a nagyobb (vagy igazi) ifjúsági részvétel felé. 

http://www.salto-youth.net/inclusionstrategy/
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Hart 8 lépcsőfokot határoz meg a „Részvétel létráján”. Az első három lépcsőfok, a ma-
nipuláció, a dekoráció és a jelképesség nem igazán vonja be aktívan a fiatalokat, mégis 
ezek lehetnek az első lépések a magasabb szintű ifjúsági részvétel felé. Az öt maga-
sabb szinten fokozatosan jutni el a fiatalok aktív részvételéhez és a teljes bevonásukhoz  
a döntéshozatali folyamatokba. 

8.  FIATALOK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT, 
FELNŐTTEKKEL MEGOSZTOTT DÖNTÉSEK 
A fiatalok kezdeményezik a projektet, és a 
döntéseket megosztják a felnőttekkel. Ezek a 
projektek képessé teszik a fiatalokat, miközben 
a felnőttek élettapasztalatából és szakértelmé-
ből is tanulhatnak.

7.  FIATALOK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT ÉS 
IRÁNYÍTOTT A fiatalok kezdeményezik és irá-
nyítják a projektet. A felnőtt motivál/mentorál.

6.  FELNŐTT ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT, 
FIATALOKKAL MEGOSZTOTT DÖNTÉSEK  
A felnőttek kezdeményezik a projektet, a 
döntéseket a fiatalokkal együtt hozzák.

5.  KONZULTÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓ A fiatalok 
elmondják a véleményüket a felnőttek által 
kezdeményzett projekttel kapcsolatban. A 
fiatalokat tájékoztatják, hogy javaslataikat 
hogyan használják fel, és a felnőttek által 
meghozott döntésekről is.

4.  KIJELÖLÉS ÉS INFORMÁCIÓ A fiatalokat egy 
bizonyos szereppel bízzák meg, és tájékoz-
tatják őket, hogyan és miért vannak bevonva.

3.  JELKÉPES RÉSZVÉTEL Úgy tűnik, a fiatalok 
hallathatják a hangjukat, de igazából nincs 
vagy kevés a választásuk abban, mit csinál-
nak vagy hogyan vesznek részt.

2.  DEKORÁCIÓ A fiatalokat arra használják, 
hogy támogassák az ügyet, de a felnőttek 
nem akarják azt a látszatot kelteni, hogy a 
fiatalok kezdeményezték azt.

1.  MANIPULÁCIÓ A felnőttek arra használják  
a fiatalokat, hogy támogassák az ügyet, 
azzal a látszattal, hogy az ügyet a fiatalok 
kezdeményezték.
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Az ifjúsági részvétel egy másik modellje Jans és De Backer 3C-je (Challenge, Conne-
xion, Capacity). Ez a háromszög azt sugallja, hogy a fiatalok csak akkor vesznek részt 
aktívan a társadalomban, ha a helyzet a Kihívás, Képesség és Kapcsolat kombinációja. 
Vagyis az ifjúsági munkásoknak (vagy a politikusoknak) biztosítaniuk kell, hogy a projekt 
kihívást jelentsen a fiataloknak, ami megfelel a képességeiknek, és ami lehetőséget ad 
nekik, hogy másokhoz kapcsolódjanak, és másokkal együtt csináljanak valamit.
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Az Erasmus+ program –  
bevonás és részvétel
Az Erasmus+ az EU támogatási programja, amely 2014 és 2020 között fut. Egy eszköz 
ahhoz, hogy a Europe 2020 stratégia megvalósuljon a gyakorlatban. De a program több 
más szakmai célt is kitűzött az oktatás, képzés, sport és ifjúság területén. 
Itt most az ifjúsági munka területének lehetőségeire fókuszálunk: a szabadidőben meg-
valósuló (legtöbbször iskolán kívüli) nem-formális tanulási tevékenységekre fiataloknak 
/fiatalokkal. Az Erasmus+ programon belül az ifjúsági fejezetben lehet támogatásra pá-
lyázni ifjúsági tevékenységekhez. Ennek előzménye a Fiatalok Lendületben Program 
volt, melyhez képest az Erasmus+ programban körülbelül 60%-kal nagyobb forrás áll 
rendelkezésre ifjúsági területen.  

Az Erasmus+ ifjúsági fejezete az „Új keretrendszer az európai együttműködésekért az 
ifjúsági területen 2010-2018” célkitűzéseinek megvalósításán dolgozik. Az együttműkö-
dési keretrendszer céljai:
•� több és egyenlő esélyek megteremtése minden fiatalnak az oktatásban és a mun-

kaerőpiacon;
•� az aktív állampolgárság, a társadalmi bevonás és a szolidaritás ösztönzése a fiata-

lok körében.
Ezek a nemzetközi projektek egyben vonzó nem-formális tanulási lehetőségek is, ahol 
a munka világában hasznos készségeket sajátíthatnak el a fiatalok (és a velük foglalko-
zó szakemberek). Sajnos nem minden fiatal tud ilyen nemzetközi tapasztalathoz jutni. 
Ezért cél az Erasmus+ programban, hogy mindenki számára elérhető legyen, és 
elérje a hátrányos helyzetűeket. Így az Erasmus+ program ifjúsági fejezete a társdalmi 
bevonás eszköze is.

��Több infó az az Erasmus+ program ifjúsági fejezetének Bevonás & sokszínűség 
startégiájáról (Inclusion & Diversity Strategy) feljebb a 6. oldalon és ezen a linken 
www.SALTO-YOUTH.net/InclusionStrategy/. 

A sokszínűség és a barátságok lehetősége bárhol Európában hozzájárulnak a szolida-
ritás megteremtéséhez a különböző hátterű fiatalok között. A nemzetközi projektek kö-
zelebb hozzák egymáshoz a különböző embereket, és így jobban magukénak érzik „Eu-
rópát”. Az aktív részvétel a projekt minden szakaszában a felelős állampolgár érzetét 
kelti a fiatalokban. Megtanulnak közreműködni egy projektben és a társadalomban, és 
alakítani a jövőjüket. A fiatalokkal foglalkozó munkatársak is profitálnak egy nemzetközi 
együttműködésből, új távlatokat nyit számukra és megerősíti a munkájuk minőségét.

http://www.SALTO-YOUTH.net/InclusionStrategy/
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Új lehetőségek a Stratégiai  
partnerségek keretében
A Stratégiai partnerségek az Erasmus+ program által támogatott egyik nemzetközi pro-
jekttípus. Határokon és szektorokon átívelő együttműködésekre ösztönzi a partnereket. 
Együtt olyan innovatív gyakorlatokat fejleszthetnek ki és valósíthatnak meg, melyek ma-
gas színvonalú oktatáshoz és ifjúsági munkához, intézményi modernizációhoz és társa-
dalmi innovációhoz vezetnek. Ezek a projektek a társadalmi bevonást is támogatják, és 
a hátrányos helyzetű csoportok aktív részvételét erősítik. 

A Stratégia partnerségek projekttípus jó eszköz a hátrányos helyzetű fiatalok aktív be-
vonására. Mik az előnyei?

��Szabad projekt-forma 
Stratégiai partnerségekben többféle projektelemet lehet keverni. Rajtatok múlik, 
mennyire egyszerűre tervezitek, és milyen lehetséges tevékenységeket raktok bele 
(a hozzátartozó támogatással). Így tényleg olyan projektet építhettek fel, ami a ti 
szükségleteiteket és álmaitokat tükrözi…

��Hosszabb-távú projektek  
A társadalmi kirekesztésre nincsenek azonnali megoldások. Az igazi részvétel-
hez hosszú-távú elköteleződés kell. A Stratégiai partnerségek ezt lehetővé teszik, 
hiszen egy projekt akár 2 vagy 3 évig is tarthat.  

��Elmélyülés 
A hosszabb időtartam jobb és mélyebb stratégiai tervezést tesz lehetővé a part-
nerekkel a választott témákon. Ez nagyobb hatáshoz és láthatóbb eredményekhez 
vezet. 

��Nyitás új partnerek felé  
Itt más oktatási szektorokkal is együtt lehet (sőt ajánlott) működni. A formális okta-
tás vagy szakképzés területéről érkező partnerekkel, kutatókkal, cégekkel, szakpo-
litikusokkal való együttműködéssel a legtöbbet hozhatjátok ki a projektből.

��Befektetés a minőségbe és az innovációba 
A projekt-típus célja a növekedés és fejlődés. Ezzel a Stratégiai partnerségek egy 
nagyszerű eszköz az ifjúsági munka és az oktatási tevékenységek minőségének 
növelésére. Kell egy kis lassítás a hatékonyabb munkához, és érdemes a minőségi 
eredményekért dolgozni.
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��Több pénz 
Az előző programhoz képest több pénzt jut a Stratégiai partnerségekre (akár évi 
150 000 euró), és konkrét termékekre is van támogatás, illetve ezek disszemináció-
jára is. Ugyanakkor továbbra is megvalósíthatók kisléptékű projektek.

��Fiataloknak és szakembereknek 
A Stratégiai partnerségek lehetővé teszik, hogy több szinten dolgozzatok. Be lehet 
fektetni a munkatársak fejlesztésébe vagy szakpolitikai javaslatokba, és ugyaneb-
ben a projektben akár ki is próbálhatjátok egyből az újonnan elsajátított készsége-
ket vagy megközelítést az ifjúsági csoporttal való munkátokban.  

��Egyszerű finanszírozási szabályok  
Bár mindig vannak, akik a pályázatok bonyolultsága miatt panaszkodnak, az 
Erasmus+ támogatások alapja nagyrészt az egyszerű „egységköltség”. Nem kell 
minden egyes kiadást számlával igazolni, elég megmutatni, hogy arra lett felhasz-
nálva a pénz, amire igényelték. Persze a könyveléshez kell a rálátás, mire hasz-
náljátok a szervezet pénzét. Például: kaptok 575 eurót/ fő nemzetközi találkozóra. 
Rajtatok múlik, hogyan használjátok fel ezt az összeget ahhoz, hogy a projekt céljai 
megvalósuljanak.

��Kapcsolódás az 1. pályázati kategóriához (Key Action 1) 
De ha ragaszkodsz a jó öreg ifi cseréhez, EVS-hez vagy a Strukturált párbeszéd-
hez, a Stratégiai partnerséget össze is lehet kapcsolni KA1 és KA3 pályázati kate-
góriákkal is. Ezek más pályázati kategóriák, de lehet különböző projekttípusokat 
kombinálni az Erasmus+ ifjúsági fejezetén belül.
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Stratégiai partnerségek  
a gyakorlatban 
A Stratégiai partnerségek nagyon rugalmasak. Ebben a projektformában általatok vá-
lasztott témákon és módszerekkel dolgozhattok együtt a nemzetközi partnereitekkel. 
Persze kapcsolódni kell a program célkitűzéseihez, és fontos az eredmények széleskörű 
terjesztése, hogy ne csak a bevont partnerekre legyen hatása a projektnek. 

��Részletek az Erasmus+ Pályázati útmutatóban, ezeken a linkeken: http://ec.europa.
eu/youth és www.yia.hu/Erasmus+program/Pályázatiútmutató

A megvalósítható tevékenységek nagyon sokfélék lehetnek, csak a képzelet szabhat ha-
tárt  Íme néhány példa:
•�Gyakorlatok cseréje és együttműködés a partnerek között.
•�Bizonyos területeken (pl. ifjúsági munka, szakképzés) aktuális kihívásokra választ 

kereső projektek. 
•� Innovatív anyagok és új megközelítések kidolgozása (pl. módszerek, eszközök).
•�Új utak felfedezése az ifjúsági munkában (pl. rugalmas tanulás, virtuális önkéntesség).
•�Hatékonyabb tanterv, tanulási programok és modulok készítése.
•� IKT eszközök stratégiai fejlesztése (IKT= infokommunikációs technológia) és nyílt 

oktatási források.
•� Több „Európa” az ifjúsági munkában, és fókusz az európai témákon.
•� Az aktív állampolgárság és a (szociális) vállalkozókészség ösztönzése (pl. nemzetközi 

ifjúsági kezdeményezések).
•�Harc a társadalmi kirekesztés és a korai iskolaelhagyás ellen.
•�Befektetés a kulcskompetenciákba fiataloknál (pl. idegen nyelv, infokommunikáció).
•� A kompetenciák elismerése és értékelése európai szinten. 
•� Ifjúsági munkások és oktatási szakemberek kapacitás-fejlesztése.
•� Az ifjúsági munka és tanulási tevékenységek szakmaibbá tétele.
•�Konkrét szellemi vagy kézzelfogható termékek (pl. kézikönyv, tanterv).
•� Együttműködés a kutatás, a szakpolitika és a gyakorlat között, vagy szektorokon át (pl. 

ifjúsági munka, iskola, munkaerőpiac).
•� Fenntartható hatás szervezeti- vagy rendszerszinten. 

Rajtatok és a partnereken múlik, mennyire összetett projektet terveztek. Egy stratégiai 
partnerség lehet egy egyszerű bevonó módszerek cseréje két szervezet között, vagy 
akár egy nagy, sok kutatót, szakembert és résztvevőt bevonó, európai részvételi oktatási 
tanterv-fejlesztés is. 

�� Inspirációként néhány projekt példa a 46. oldalon.

http://ec.europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/youth
http://www.yia.hu/Erasmus+program/P·ly·zati
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Milyen szervezetek vehetnek részt? 
Elvileg bármilyen szervezet, intézmény vagy cég partner lehet egy nemzetközi projekt-
ben (pl. ifjúsági szervezet, civil szervezetek, oktatási intézmények). Sőt fiatalok informális 
csoportja is pályázhat a projektötletével, ha találnak nemzetközi partnereket.  Részletek 
a kis-léptékű nemzetközi ifjúsági kezdeményezésekről alább a 16. oldalon.

Az Erasmus+ fókuszában az ún. Programországok állnak (EU tagországok, Macedó-
nia, Izland, Norvégia, Liechtenstein és Törökország). De az ún. Partnerországok szer-
vezetei (az EU-val szomszédos vagy a világ más országai) is bevonhatók egy projektbe, 
HA azok hozzáadott értéket képviselnek. Nektek kell dönteni a bevonásukról, és megy-
győzni a nemzeti irodát, hogy a projektnek nélkülük nem lenne értelme. 

��A Programországok és Partnerországok listája a politikai helyzet függvényében 
változhat. A nemzeti iroda követi a változásokat, fordulj hozzájuk.

��A Kapacitásfejlesztés az ifjúsági területen projekttípus (szintén a 2. pályázati 
kategórián belül - KA2- az Erasmus+-ban) keretében tudtok az ifjúsági munka 
fejlesztésén dolgozni a Partnerországokban.

Az ifjúsági területen min. 2 szervezet bevonása szükséges min. 2 programországból. 
Legfeljebb 10 partnerszervezet bevonása lehetséges. Egy projekt 6 hónaptól 3 évig 
tarthat. 3 pályázat-beadási határidő van. Ha a projekt támogatást kap, a beadási hatá-
ridő után 4 hónappal lehet elkezdeni a támogatás felhasználását.

��Ezek a feltételek csak az Erasmus+ támogatásra érvényesek. Persze el lehet 
ezektől térni és lehet keresni alternatív forrást olyan résztvevőkre vagy tevékeny-
ségekre, amik nem férnek be a Stratégiai partnerségek projekttípus keretei közé. 
Ettől még a projekt részei lehetnek, csak az Erasmus+-on kívül kell támogatást 
szerezni rájuk.
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Nemzetközi ifjúsági  
kezdeményezések
Emlékeztek az ifjúsági kezdeményezésekre a korábbi Fiatalok Lendületben Prog-
ramból? Olyan projektekről van szó, amiket maguk a fiatalok találnak ki és va-
lósítanak meg. A társadalmi elköteleződést és a vállalkozói szellemet erősítik.  
Az Erasmus+-ban az ifjúsági kezdeményezésnek nemzetközinek kell lennie, és  
a min. 2 programországból bevont fiatalok igényeire és érdeklődésére kell épülnie. 
Az ifjúsági kezdeményezések lényege, hogy a fiatalok kipróbálják ötleteiket és létre-
hozzanak egy saját projektet. Viszont egy coach támogathatja őket, ha szükséges.  
A coach egy tapasztalt forrás-személy, aki segíti a tanulási folyamatot és a csopor-
tot. De a coach nem lehet projektvezető, konzulens, csoporttag, technikai segítség 
vagy hivatalos képviselő.  
Az ifjúsági kezdeményezések nem annyira komplexek, és általában Projektme-
nedzsment és Nemzetközi projekttalálkozó címen szükséges támogatás hozzájuk.  
A Speciális kiadások sor alatt igényelhető egy reális összeg a coach bevonására.  
Ez a költségelem 75%-ig támogatható.

��Fontos: ha az ifjúsági kezdeményezést kiskorúak valósítják meg, kötelező egy 
coach bevonása.  Minden partnernél kell lennie egy legalább 18 éves hivatalos 
képviselőnek, aki aláírja a pályázatot és a szerződést. 

��Részletek az Erasmus+ Pályázati útmutatóban http://ec.europa.eu/youth és 
www.eplusifjusag.hu.

http://ec.europa.eu/youth
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Támogatás biztosítása a projekthez
Az értékelő bizottság egy egész Európában egységes pontrendszert használ a pályáza-
tok értékelésére. Minél inkább követi az alábbi elveket egy pályázat, annál több pontot 
kap, így annál valószínűbb, hogy támogatásban részesül. Min. 60 pont kell a 100-ból 
ahhoz, hogy támogatásra javasolt legyen egy projekt, és a 4 feltétel mindegyikénél leg-
alább 50%-ot kell kapnia (pl. min. 15 pontot a projekt relevanciájánál, min. 10 pontot a 
projekt megtervezettségére, és így tovább).

��Az értékelő bizottság csak azt tudja értékelni, ami le van írva. A projekt legyen 
minél logikusabb és a megvalósítása jól kifejtett a pályázatban. Érdemes szorosan 
követni az alábbiakat:

1) A projekt relevanciája (maximum 30 pont)
Ki kell fejteni, a projekt hogyan teljesíti...:
•� a releváns európai szakpolitika célkitűzéseit (ifjúsági területen ezt a „Renewed 

Framework for European Cooperation in the Youth Field 2010-2018” tartalmazza),
•� a Stratégiai partnerségek céljait és prioritásait a Pályázati útmutató alapján. 

 
A pályázat több pontot kaphat, ha megfelel ezeknek:
•� hiteles és megfelelő szükségletfelmérésen alapul, 
•� világosan megfogalmazott és reális célokat tűz ki,
•� a résztvevő szervezetek és célcsoportok számára releváns témákra épül,
•� az oktatás, képzés és ifjúsági terület között szinergiákat épít, 
•� innovatív (a résztvevő szervezeteknek),
•� korábban a résztvevő szervezetek által megvalósított kezdeményezéseket egészít ki,
•� kifejtésre kerül, hogy az európai együttműködés milyen olyan eredményeket hoz, 

amelyek nem valósulnának meg, ha a projekt csak egy országban valósulna meg.
 
2) A projekt tervezésének és megvalósításának minősége (maximum 20 pont)
A pályázatban kerüljön bemutatásra, hogy miért és hogyan fognak megvalósulni a kü-
lönböző tevékenységek a cél elérése érdekében. A következő szempontok érnek pontot:
•� világos, teljes és jó minőségű munka-program;
•� a felkészítés, a megvalósítás, a monitoring, az értékelés és a disszemináció részletei;
•� a célok és az azok eléréséhez tervezett tevékenységek összhangja;
•� a tervezett módszer minősége és megvalósíthatósága;
•� a projekt költséghatékonysága és megfelelő erőforrás-eloszlás a tevékenységek 

között; 
•� releváns minőségirányítási lépések, ami biztosítja a projekt magas szintű megvaló-

sítását, és a tervezett időnek és költségvetésnek is megfelel.
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Ha a projekt egyéb képzési vagy tanulási tevékenységet tartalmaz (az általános pro-
jekt-menedzsmenti és megvalósítási kereten felül), akkor
•� kerüljön bemutatásra, hogy ezek a tevékenységek megfelelnek a projekt céljainak 

és megfelelő számú résztvevőt vonnak be;
•� részletesen mutassák be a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítására és 

elismerésére tett lépéseket, az európai átláthatósági és elismerési eszközök és 
elvek mentén.

3) A projekt-csapat minősége és az együttműködés keretei (maximum 20 pont)
A pályázatban törekedj arra, hogy az értékelő bizottság világos képet kapjon a következőkről: 
•� a projekt különböző szempontjainak megfelelő, a szükséges tapasztalattal és szak-

értelemmel rendelkező, egymást kiegészítő szervezetek részvétele;
•� a feladatok és a felelősségek felosztása tükrözi a résztvevő szervezetek elkötele-

zettségét és aktív hozzájárulását;
•� a projektbe bevonásra kerül stratégiai partnerségben újonc szervezet;
•� a résztvevő szervezetek közötti, és az egyéb releváns érintettekkel való hatékony 

kommunikáció és koordináció;
•� (szektorok közötti együttműködésnél) a projekt különböző oktatási, képzési, ifjúsá-

gi és egyéb társadalmi-gazdasági területről von be partnereket;
•� (Partnerországból való szervezet esetén) annak bemutatása, hogy a partneror-

szágbeli szervezet milyen alapvető hozzáadott értéket képvisel a projektben (ha ez 
a feltétel nem teljesül, a projekt nem támogatható).

4) Hatás és disszemináció (maximum 30 pont)
Már a pályázásnál meg kell tervezni a projekt eredményeit, és el kell dönteni, hogyan tör-
ténik majd az eredmények megosztása a projekten kívüli emberekkel és szervezetekkel. 
Részletezd a következőket:
•� hogyan történik a projekt eredményeinek értékelése?
•�mi lesz a projekt várható hatása?
•�mi a résztvevőkön és a résztvevő szervezeteken elért hatás a projekt ideje alatt 

és az után?
•� a partner-szervezeteken és a közvetlenül résztvevő embereken kívül elért hatás: 

helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten;
•� a disszeminációs terv: a projekt eredményeinek megosztása hogyan fog történni a 

résztvevő szervezeteken belül és azokon kívül?
•� hogyan lesz a projekt hatása fenntartható, milyen eredmények várhatók az EU 

támogatás felhasználása után?
•� (ha készül szellemi termék) hogyan lesz minden elkészült anyag, dokumentum, 

média a széles közönség számára is ingyen elérhetővé  téve?
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Mire lehet pályázni?
A Stratégiai partnerség támogatása különböző költségtételekből áll. A projektben terve-
zett tevékenységtől függően további pénzekre is lehet pályázni. A legtöbb költségtétel 
meghatározott összeget tartalmaz (úgynevezett “egységköltség”-et), ami a résztvevők 
és a napok száma, valamint a távolság alapján alakul ki. Ez az összeg hozzájárulás a 
projekt költségeihez, ahogy az európai támogatások sohasem fedezik a projekt összes 
költségét. Tehát ha további pénzre van szükség, vagy a projekt eltér a támogatható te-
vékenységektől vagy országoktól, a pályázón múlik, hogy további forrást találjon ehhez.

��Megjegyzés: Stratégiai partnerségre odaítélhető maximum támogatás évi 150.000 euró.

0) Projekt menedzsment és megvalósítás támogatása
Ez az alapvető hozzájárulás a Startégiai partnerséghez, ami lehetővé teszi a projekt 
létrejöttét.  A projekt megvalósításához kapcsolódó költségek fedezésére szolgál (me-
nedzsment, kommunikáció, virtuális együttműködés, helyi projekt-tevékenységek, esz-
közök, projektmunka, népszerűsítés, terjesztés stb.).

1) Nemzetközi projekt-találkozók (választható)
A projekt megvalósítása során szükséges lehet találkozni a projekt-partnerekkel egy 
rövid, intenzív időre (pl. projektindító vagy értékelő találkozó, munka-megbeszélés, fé-
lidős találkozó). A nemzetközi projekttalálkozót mindig valamelyik partner szervezi (lehet 
Program-, illetve Partnerországban is). A támogatás hozzájárulás az utazási és a megél-
hetési költségekhez, a szervezeten múlik, hogyan költi el az összeget. A találkozó szük-
ségességét indokolni kell, valamint a résztvevők számát is meg kell adni. 

��Figyelem: az Európai Bizottság távolságkalkulátorával kell kiszámolni az összeget!

2) Szellemi termékek (választható)
Ha a projektben létrejön kézzelfogható termék, eredmény (pl. online kurzus, kiadvány, 
oktatási segédanyag, IT eszköz, tanulmány, irányelv), az ehhez szükséges személyi költ-
ségre lehet támogatást kérni (egységköltség személyenként, naponta). A pályázónak 
indokolnia kell a kért költség típusát és nagyságát, a Projekt menedzsment és megvaló-
sítás költségtétellel való esetleges átfedést elkerülve.
A szellemi terméknek minőségileg és mennyiségileg is jelentősnek kell lennie ahhoz, 
hogy támogatást nyerjen. Ha a végső termék nem megfelelő, a nemzeti iroda visszakér-
heti az összeget részben vagy egészben. Emiatt nagyon jól át kell gondolni, hogy létre 
tudja-e hozni a pályázó a terméket a Projekt menedzsment és megvalósítás költéstípus-
ból, vagy tényleg kér-e plusz támogatást a szellemi termékkel kapcsolatos munkára. 
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3) Multiplikáló (a projekt hatását növelő) esemény (kapcsolódik a Szellemi termékhez)
Olyan nemzeti vagy nemzetközi konferenciák vagy szemináriumok, amelyek a szelle-
mi termékeket terjesztik. Csak a projektben résztvevő Programországban megvalósuló 
eseményre adható támogatás (Partnerországban megvalósuló esemény nem támogat-
ható). Csak akkor lehet a projekt hatását növelő eseményre pályázni, ha szellemi termék 
létrehozására is pályázott a szervezet, mivel ez a két projektelem összefügg. 

4) Rendkívüli költségek (alvállalkozókkal kötött szerződés)
Ez a költségtétel hozzájárulás alvállakozókkal kötött szerződések, áruk és szolgáltatá-
sok beszerzéséhez kapcsolódó valós költségekhez. Ezek olyan szolgáltatások lehetnek, 
amelyeket egyik projekt-partner sem tud kivitelezni, például sajátos igényű fiatalok vagy 
munkatársak bevonása.  A rendkívüli költségeket megfelelően indokolni kell.

5) Speciális igény miatt adható támogatás (fogyatékkal élő résztvevőkhöz kap-
csolódó költségek)
A fogyatékkal élő résztvevőkhöz közvetlenül kapcsolódó költségek fedezésére szolgál 
ez a támogatás. A költségeket indokolni kell a pályázatban.

6) Tanulók vagy szakemberek nemzetközi mobilitása (választható)
Lehetőség van Nemzetközi mobilitás hozzáadására, attól függően, milyen szektorról van 
szó (ifjúság, oktatás stb.). Néhány tevékenység ezek közül Tanulókat (pl. fiatalokat) céloz 
meg, míg mások Szakembereket, munkatársakat (ifjúsági munkások stb.). A pályázatban 
indokolni kell, miért van szükség ezekre a tevékenységekre a projekt céljainak elérése 
érdekében.

Vegyes típusú mobilitás fiataloknak
•� 5 naptól 2 hónapig tartó mobilitás

Ez a tevékenység egyesíti az online eszközök használatát a rövid távú fizikai mobilitás-
sal (egy vagy több rövid távú mobilitás, összesen 5 naptól 2 hónapig terjedő időben). 
A különböző csoportok között létrejövő virtuális kapcsolat (pl. közösségi média, közös 
munkafelület) felkészíti őket a mobilitásra és erősíti, időben meghosszabítja a tanulási 
eredményeket. Ezen kívül segít, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok könnyebben vegyék 
a hosszútávú mobilitás akadályait.

Közös képzési esemény szakembereknek 
•� 5 naptól 2 hónapig

Ezek az események munkatársaknak vagy ifjúsági munkásoknak szólnak, és a straté-
giai partnerség témájához kapcsolódnak. A résztvevő szervezetek szakembereinek kis 
létszámú csoportja vesz részt ezeken több országból, hogy az egyes szervezetekre tett 
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hatás a lehető legnagyobb legyen. Az esemény több fomát is ölthet, pl. lehet tanulmány-
út, műhely, képzés. A hazai és a nemzetközi résztvevők arányára figyelni kell.

Ifjúsági munkások mobilitása
•� 2-től 12 hónapig

Az ifjúsági munkások külföldi mobilitásának célja, hogy megismerkedjenek az ottani 
szakmai realitásokkal, és fejlesszék szakmai, személyes és interkulturális kompetenciá-
jukat, miközben aktívan bekapcsolódnak a fogadó szervezet napi munkájába. A bevont 
szervezetek szintén tapasztalatot gyűjtenek, és megismernek egy új perspektívát. Ezek 
a mobilitások egyéni vagy páros tevékenységek lehetnek, tehát a két partner-szervezet 
kölcsönösen is küldhet és fogadhat ifjúsági munkást (egyidőben vagy nem). Ha a nyelvi 
támogatás indokolt, résztvevőnként egy kisebb összeg megítélhető erre. 
Fontos: nem feltétlenül kell az űrlap által automatikusan kiszámolt összeget igényelni. 
Kisebb összeget is lehet kérni, ami arányaiban jobban illeszkedik a szervezet és a pro-
jekt méretéhez. Az értékelő bizottság figyelembe veszi, hogy a kért összeg arányaiban 
megfelel-e a projekt és a szervezet kapacitásának.
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Hol & hogyan pályázz?
Bármely programországbeli szervezet pályázhat a projekt-parternek nevében. A pályá-
zatot a pályázó (vagy Koordináló szervezet) országában a megfelelő nemzeti irodához 
kell benyújtani. Egyes országokban az egész Erasmus+ programnak egy nemzeti irodá-
ja, míg másokban (így Magyarországon is) az Erasmus+ ifjúsági fejezetének saját nem-
zeti irodája van.  

Ha a projektben több típusú partner van, választani lehet, melyik nemzeti irdához nyújt-
ják be a pályázatot - az Erasmus+ ifjúsági programirodához (ahol van ilyen), vagy az 
oktatási szektor nemzeti irodájához. A szektorok közötti projektek beadásánál figyelni 
kell a különböző vonatkozó szabályokra! 
•� A nemzeti irodák listája megtalálható az Erasmus+ honlapon: http://ec.europa.

eu/erasmus-plus/. A nemzeti  iroda tud válaszolni a további felmerülő kérdésekre, 
valamint a legtöbb Erasmus+ ifjúsági programirodának külön információs napjai 
vannak, ahol válaszolnak a projektötletekkel kapcsolatos kérdésekre. 

•� Fontos: egy konzorcium csak egy pályázatot nyújthat be ugyanarra a határidő-
re ugyanahhoz a nemzeti irodához. Tehát nem lehet ugyanazt a pályázatot több 
országban vagy több nemzeti irodához beadni (pl. az ifjúsági és a formális oktatás 
nemzeti irodájához is). 

•� Amint a projektpartnerekkel közösen kidolgoztátok a projekt ötletét, el lehet kezde-
ni az online űrlap (e-form) kitöltését (innen tölthető le: http://ec.europa.eu/program-
mes/erasmus-plus/ és www.eplusifjusag.hu). 

•� A pályázat beadása előtt szükség van egy ECAS regisztrációra (https://webgate.
ec.europa.eu/cas/) és a szervezet profiljának kitöltésére a résztvevői portálon 
(Participant Portal) (http://ec.europa.eu/education/participants/portal/). Ezután 
kapja meg a szervezet a 9 jegyű digitális azonosító kódot (ún. PIC kód), amit meg 
kell adni a pályázati űrlapon. Amint kész a pályázat, a határidő előtt be kell adni, és 
elküldeni az esetleges mellékleteket. 

•�Összezavarodtál vagy elvesztél? Itt találsz részletes használati útmutatót és egy 
videót a regisztrációról: www.erasmusplus.org.uk/how-to-apply.

http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/
http://www.erasmusplus.org.uk/how-to-apply
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Hogyan fogj hozzá egy Stratégiai 
partnerséghez?
Szeretnél élni a Stratégiai partnerség nyújtotta pályázati lehetőséggel, de nem tudod, 
hogyan fogj hozzá? Akkor a következő kérdések biztosan felmerültek benned: 

•�Hogyan hozok létre hosszútávú projektet? 
•�Milyen magasra tegyem a lécet? 
•�Ki lenne a legjobb partner, és hogyan kezdjem el az együttműködést? 
•�Milyen célokat válasszak? 
•�Milyen tevékenységeket tervezzek? 
•�Milyen eredmények kapcsolódnak legjobban az eredeti igényekhez? 
•�Hogyan lehetek biztos benne, hogy a projekt sikeres lesz? 

Ezeket a releváns kérdéseket fel kell tenni, amikor előkészítünk egy projektet. Néhányat 
könnyebb megválaszolni, másokat kevésbé, mindenesetre fontos az összesre választ 
találni! Ebben a fejezetben segítünk megválaszolni ezeket, hogy sikeresen tervezd meg 
a Stratégiai partnerség projektet. 

De először is, képzeljük el …
A Stratégiai partnerség projekt időtartama 6 és 36 hónap között mozoghat. Ha hosszabb 
projektet tervezel, vedd figyelembe azt az időt is, amit az előkészítéssel és a pályázással 
töltesz, és amíg kiderül az eredmény – ezzel együtt már 3 éves projektről beszélünk. 
Nincs mindenki ehhez hozzászokva, bár motiváló lehet a tény, hogy néhány évre biztos 
forrást kapsz a munkádra.
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A

 
Feladat: Jövő-kép 
Ülj kényelmesen és hunyd be a szemed. Képzeld el, hogy 3 év múlva ébredsz 
fel. A szervezetednek nagyon jól ment ezalatt a 3 év alatt, sikereket ért el, 
nehézségekkel küzdött meg. Milyennek tűnik a jövő? Mi változott? Mit csinál 
a szervezeted (esetleg másképp/ugyanúgy)? Ki dolgozik a szervezetben? Mi a 
te szereped? Mik a legsikeresebb tevékenységek? Mi az emberek véleménye 
a szervezetről? Miért jönnek vissza az emberek?

��Ha kész vagy, nyisd ki a szemed, és rajzold le, amit elképzeltél! 

!
Ötlet: 

��Kipróbálhatod ezt a feladatot a kollégákkal, önkéntesekkel, fiatalokkal, 
egyéb partnerekkel. Minden elképzelt kép inspirálni és motiválni fog a 
jövőbeli tevékenységekre.  

��Van a szervezetnek startégiai terve a közeljövőre? Tartsd ezt szem előtt, 
amikor Stratégiai partnerségre készülsz. Nincs startégiai terv? Semmi 
pánik. Van egy jól kijelölt út, amit követhetsz. 
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A projekt állomásai
Ha még nem tudod pontosan, merre tartasz, világos, stratégiai lépések mentén tervezd 
meg a projektet! A Chaordic Stepping Stones (szójáték, körülbelül: Kaotikus-rendes 
lépcsőfokok) módszere segít, hogy létrehozd – a partnerekkel közösen� a projektet. Ez 
a módszer a kreativitást és az új ötletek megszületését stimulálja. A lépések segítenek, 
hogy a szervezeted és a célcsoport számára is fenntartható tevékenységeket tervezz, 
hiszen azok így valós igényeken alapulnak majd. 

Hogyan járjuk be az utat?
A kulcskérdések aktiválják az egyes állomásokat.  A projekt tervezésénél kövesd ezeket 
a lépcsőfokokat, mindegyiknél kiválaszthatod, melyek azok a fontos kérdések, amelye-
ket fel kell tenned. Úgy képzeld ezeket a köveket, mintha egymásba lennének ágyazva. 
Egyesével menj végig rajtuk, és csak akkor lépj a következőre, ha az előző a helyén van. 

Igények

Cél

Alapelvek

Emberek

Koncepció
Korlátozó 
tényezők

Szerkezet

Gyakorlat

Eredmények
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Igények

Igény a projektre
Az igény a kényszerítő ok, ami miatt bármibe is belefogunk. A projekt-tervezés első lé-
pése a szükségletek feltérképezése. Bármennyire is nagyszerű a projekt ötlete, nem lesz 
semmi értelme, ha nincs rá igény.

Kulcskérdések: 
?

•�Milyen kihívásokkal és lehetőségekkel áll szembe a szervezet?
•�Melyek a szervezet, a célcsoport és a társadalom igényei? 
•�Mi az az igény, amire csak ez a projekt válaszol?

 
A

 
Feladat: Igény-felmérés

��Készíts “mind-map”-et, vagyis gondolati térképet a következő szereplők 
igényeiről (a lista bővíthető, ha releváns, pl. iskola, szülők stb.)

��Melyik három igény a legfontosabb ezek közül a projekt szempontjából, 
és miért?

Saját szervezet

társadalom fiatalok, akikkel  
dolgozol

Igények
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A projekt célja
A szükségletekből ered a projekt célja. A cél mindig részben teljesül – mindig lehet küz-
deni a célok eléréséért, de sohasem érhetők el teljes mértékben.

Kulcskérdések: 
?

•�Ha maximálisan teljesül a projekted, mi minden lehetséges? 
•�Milyen változást akarsz elérni a projekttel? 
•�Mit akarsz elérni a projekttel? 

A projekt-célok azonosítása  
Sikerült azonosítani az igényeket, amikre válaszol majd 
a projekt? Az előzőleg kiválasztott három legfontosabb 
igénnyel kapcsolatban gondold végig, hogyan reagálhat 
ezekre a szervezeted?

A

Feladat:

Példa:
Igény (miért?): a fiatalok gyenge munkaerőpiaci kompetenciái 
Cél (mi célból?): a kompetencia-alapú ifjúsági munka támogatása, és lobbi annak elis-
meréséért 

Cél
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Jó példák, ötletek
Mit próbálnak elérni a szervezetek? 

��Készségek elsajátítása (mobilitáson keresztül), fiatalok támogatása a társadal-
mi-szakmai életben.

��Az ifjúsági munka kihívásaira válaszolni, új utak keresése az ifjúsági munkában.

��Értékelni a tapasztalatszerzést, elismerni a készségeket, és megtanítani a 
fiataloknak hogyan beszéljenek magukról, a készségeikről (kompetenciák 
tudatosítása).

��Befolyásolni a szakpolitikát; érdekérvényesítés, a fiatalok számára kedvezőbb 
struktúrák, irányelvek létrehozása.

��A részvétel és a kezdeményezőkészség ösztönzése (a fiatalok valósítsák meg 
projektötleteiket).

��Harc az igazságtalanság és az egyenlőtlenség ellen, figyelemfelhívás emberi 
jogi, szociális, jogi, gender (nemek közötti egyenlőség) és antidiszkriminációs 
kérdésekre.

��Az ifjúsági munka professzionalizálása, az ifjúsági munkások kapacitásfejlesztése.
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Működési elvek
Végül, a nemzetközi projekt tervezése előtt fontos átgondolni a hozzáállásunkat. Milyen 
elvek mentén zajlik a munka a szervezetünknél? Az együttműködés alapelveinek vé-
giggondolásával meghatározhatjuk, hogyan szeretnénk együtt dolgozni a partnereinkkel 
és a célcsoportunkkal. Ha azt szeretnénk, hogy ezeket az elveket kövessék a projekt 
során, azok legyenek egyszerűek, közösek és elfogadottak.

Kulcskérdések: 
?

•�Mi egy jól bevált gyakorlatod? 
•�Miért fontos szem előtt tartani, hogyan akarunk a résztvevőkkel dolgozni a projektben? 
•�Milyen elveket tartasz fontosnak a partnerekkel való együttműködés során?

Jó gyakorlat ötletek 
Megközelítés 

��Projektek együtt-tervezése, adj teret a fiataloknak, részvételközpontú gyakorlat. 

��Fontos a fiatalok sikerélménye (“meg tudjuk csinálni”), önbizalma, önállósága, 
és képessé tevése.  

��Adj hangot a fiataloknak, teremts igazi részvételt, csinálj együtt dolgokat  
a fiatalokkal, ne nekik! 

��A fiatalokhoz való pozitív hozzáállás, megértés, elfogadás, kulturális megosztás. 

��Legyél a fiatalokkal egyenlő szinten, velük közvetlen kapcsolatban!

��Legyél hiteles, a szívednek, motivációdnak, elkötelezettségednek, hitednek 
megfelelően cselekedj! 

Alapelvek
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Emberek 
A megfelelő emberek kiválasztása (legyen az egy speciális célcsoport vagy a pro-
jekt-partnerek) az egyik legkritikusabb pontja a projekt sikerének.

Kulcskérdések: 
?

•�Milyen célcsoporttal fogsz együtt dolgozni?
•�Milyen partnereket keresel? 

Célcsoport
Ez valószínűleg gyerekjáték– ha fiatalok egy csoportja vagytok, és tőletek jön a projekt 
ötlete! Hajrá! 

Vagy a szervezeted fiatalokkal dolgozik, és adott fiatalok egy konkrét csoportja erre  
a projektre. Ne felejtsd el:
•�Megkérdezni őket, érdekli-e őket a projektötlet.
•� Velük együtt, és nem nekik, tervezni a projektet: ha az elejétől fogva bevonod őket, 

a magukénak érzik majd a projektet. 
•�Bevonni őket a partnerek kiválasztásába.

!
Ötlet:  

szervezz egy ötletelést a projektről! Min szeretnétek közösen dolgozni? Milyen partne-
reket szeretnétek bevonni? Gondolj itt témára, hasonló igényekre, kihívásokra, tapasz-
talatra, országra, munkastílusra…

A projekttel szeretnél más fiatalokat vagy döntéshozókat is elérni? Ahhoz egy stratégia 
is kell, hogyan éred el őket! 

 A Stratégiai partnerség több szintet is érinthet. Egyrészt fiatalok csoportjával foglalkozol, 
miközben ifjúsági munkások készségeit is fejleszti a projekt, hiszen lehetőségük van egy 
külföldi partnerszevezetnél dolgozni 2-től 12 hónapig (Ifjúsági munkások mobilitása) vagy 
egy képzésen részt venni (5 naptól 2 hónapig terjedő időre, Közös képzés szakemberek-
nek), ami szakmai fejlődést biztosít számukra. Érdekli ez a lehetőség a szervezeted?

Emberek
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Gondold végig:  
•�Mi a szervezet ifjúsági munkásainak az érdeke? 
•�Milyen tapasztalat válna hasznukra, és gazdagítaná a munkájukat? 
•� Van arra kapacitás, hogy fogadj ifjúsági munkásokat?

Partnerek
Sokfajta szereplővel lehet a Stratégiai partnerségben együttműködni (informális csoport, 
iskola, szervezet stb.) Fontos, hogy az ifjúsági területen minimum 2 szervezet/csoport  
2 Programországból kell a pályázáshoz.

A partnerek bevonásánál gondold végig, hogy miben vagy jó (mit tudsz beleadni a part-
nerségbe), és milyen kompetenciát (tudás, készség, attitűd), tapasztalatot vagy szakér-
telmet keresel (amiket ideális esetben a partnerek hoznak a partnerségbe). 

Érdemes rögzíteni a projektötletet és elküldeni e-mail vagy videó formájában a lehetsé-
ges partnereknek.
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A

 
Feladat: Projektötlet leírása 

 Kik vagyunk?

��Röviden mutasd be a csoportot / szervezetet: honnan valók vagytok,  
mit csináltok, mi a hátteretek? 

Mi a projekt ötlete?  

�� Írd le milyen igényekre válaszol a projekt, és mik a tevékenységek? 

��Mi a projekt várható időtartama? 

Milyen partnereket keresel? 

�� Írd le kiket keresel: milyen országból, milyen háttérrel, érdeklődéssel, 
tapasztalattal, szakértelemmel rendelkező szervezeteket… 

Elérhetőségek és határidő 

��Kihez fordulhatnak bővebb információért? 

��Add meg az elérhetőségeket (e-mail, skype, telefonszám)!

��Említsd meg, mikor szeretnél pályázni, és meddig várod a visszajelzéseket!
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Ötletek partnerkereséshez
Időben el kell kezdeni partnereket keresni (4-6 hónappal a határidő előtt), hogy 
legyen elég idő együtt kidolgozni a projektet. 
A partnerkereséshez használhatod a saját nemzetközi hálózatod, vagy vannak Part-
nerkereső szemináriumok, esetleg más partnerkereső eszközhöz is fordulhatsz. 

��Saját kapcsolati háló 
Nézd végig a saját kapcsolati hálódat, ki lehet potenciális partner. 

��Partnerkereső szeminárium 
Európai szervezésben különböző partnerkereső alkalmak vannak. A SALTO 
képzési naptárat ajánljuk további információért. 
www.SALTO-YOUTH.net/training/  és www.eplusifjusag.hu/Képzések

��Partnerkereső eszközök 
Az Erasmus+ Ifjúsági programjában több partnerkereső lehetőség is van. 

��Otlas – a SALTO partnerkereső oldala. Ez egy központosított partnerkereső 
adatbázis (5000 szervezet profiljából lehet választani).A kereséshez regisztrálni 
kell az informális csoportot vagy szervezetet.  
www.SALTO-YOUTH.net/otlas/

A legtöbb Erasmus + ifjúsági programirodának van partnerkereső űrlapja – általában 
elektronikus formában megtalálható a honlapon. A nemzeti irodák továbbítani tudják 
a kitöltött adatlapot a többi európai nemzeti irodának. A nemzeti irodák különböző 
módokon továbbítják a partnerkereséseket a potenciális partnereknek (pl. levelező 
lista, weboldal, hírlevél).
A nemzeti irodák listája megtalálható itt: 
http://ec.europa.eu/erasmus-plus

A regionális együttműködést támogató SALTO forrásközpontok rendelkeznek ifjúsági 
szervezetek adatbázisával és kontakt pontokkal az ún. Partnerországokhoz, például: 
SALTO Eastern Europe & Caucasus: www.SALTO-YOUTH.net/eeca/, SALTO South 
East Europe: www.SALTO-YOUTH.net/see/, SALTO EuroMed for co-operation with 
EuroMed countries: www.SALTO-YOUTH.net/euromed/. Mindenesetre ne felejtsétek, 
mindig meg kell indokolni a pályázatban a partnerországbeli partnerrel való együtt-
működés hozzáadott értékét!

http://www.SALTO-YOUTH.net/training/
http://www.eplusifjusag.hu/Képzések
http://www.salto-youth.net/otlas/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/see/
https://www.salto-youth.net/rc/euromed/
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A projekt tartalma
Megvannak a partnerek, de a munka legfontosabb része hátravan: pontosan miről szól 
a projekt? A projekt tartalmának közös kitalálásánál fontos, hogy a partnerek már a 
kezdetektől be legyenek vonva. A közös munka miatt a partnerek magukénak érzik majd  
a projektet, és ez növeli az elkötelezettségüket is. 

Kulcskérdések: 
?

 
•�Mi a projekt fő célja? 
•�Milyen fő tevékenységekkel lehet elérni a kitűzött célokat? 

Célok
A célok fontosak, hiszen kijelölik, hogyan jutunk el ahhoz, amit el szeretnénk érni, illetve 
a tervezett tevékenységek formáját is megadják. 
Például, ha az a cél, hogy átjuss a folyón, ezt több módon is el lehet érni. Hidat építhetsz, 
átmehetsz komppal vagy át is úszhatsz. A választott módszer meghatározza a tevékeny-
ségeket, amivel majd tényleg át is érsz. 

Ha a projekt fő célja az, hogy támogassa a kompetencia-alapú ifjúsági munkát és lobbiz-
zon annak elismeréséért, ennek eléréséhez milyen konkrét célokat kell kitűzni? 

•� A programterv és a tevékenységek is a kompetenciafejlesztésről szóljanak. 
•�Gyűjtsd össze az ifjúsági munkában a különböző programok és projektek során 

megszerezhető készségeket!
•� Fejlessz és népszerűsíts kompetencia-mérő eszközöket! 
•�Növeld az ifjúsági munka által fejleszett kompetenciák láthatóságát!
•�Összes /egyik sem / egyéb? 

Koncepció
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A SMART célkitűzések  
segítenek a tervezésben. 
Specifikus célok (Specific) konkrétak és világosak. Az öt alapkérdésere válaszol-
nak (ki, mit, mikor, hol, miért). Például: havi egyórás értékelő megbeszélés az önkén-
tesekkel, ahelyett hogy “értékelés az önkéntesekkel” 

Mérhető (Measurable) célok: számszerűsíthetők = a projekt haladása jól mérhető, 
konkrét (minőségi és mennyiségi) indikátorokkal.

Elérhető (Achievable) célok: a szervező irányítása és befolyása alatt állnak. 
Elérhetőek a célok a meglévő erőforrásokkal a tervezett keretek között? 

Releváns (Relevant) célok: a fő célt szolgálják. Miért fontos ez a cél? 

Időhöz kötött (Time–bound) célok: van kitűzött határideje a naptárban. Mikorra 
éred el a célt?

Értékeld (Evaluate) és figyeld rendszeresen a célokat, szükség esetén igazítsd őket 
a realitásokhoz! 

Térj vissza (Re–visit) a célokhoz az értékelések után! 

Példa:
nem SMART: visszajelzések alapján 

SMART: a heti megbeszéléseken kérj visszajelzést, mit csinálsz jól, és miben kell 
fejlődni. Jegyezd fel és próbáld ki az ötleteket!

SMARTER: a heti megbeszéléseken kérj visszajelzést, mit csinálsz jól, és miben kell 
fejlődni. Jegyezd fel, és próbáld ki az ötleteket, és írd fel, mi működött és mi nem! Ha 
a heti rendszeresség túl sűrű, állj át havi rendszerességre. 

A tevékenységeket felfoghatjuk a célok 
eléréséhez szükséges startégiaként is. 
Mit szeretnél elérni? Mi az ide vezető 
legjobb út? Gondold végig a partne-
rekkel és a résztvevő fiatalokkal, hogy 
milyen tevékenységekkel lehet elérni  
a célokat.

A

Tevékenységek
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!
Ötlet:  

Írj egy-egy listát a célokról és a tevékenységekről, és vesd össze őket!

A Startégiai partnerségekben elfogadható fő tevékenységtípusok az előző részben meg-
találhatók (19.old). 

Nyugodtan kombinálj tevékenységtípusokat (Projekttalálkozók, Szellemi termék, Multip-
likáló események, Tanulók/szakemberek nemzetközi mobilitása). Használd ki a szabad-
ságot, és tervezd meg a saját tevékenység-mixedet!  
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Korlátozó tényezők 
Sok szervezet napi gyakorlata megkérdőjelezhetetlen megszokáson alapul. Ezek a min-
ták hasznosak, de egy bizonyos értelemben korlátozóak is. Ne ragadj bele megrögzött 
ötletekbe, formákba, hanem változtass! Nem könnyű újítani egy projektben, ha csak  
a régi mintákat és megközelítéseke használjuk. Megéri rugalmasnak és kreatívnak lenni 
a folyamatban, és új utakat felfedezni, amik új eredményekhez vezethetnek. 

A Stratégiai partnerség alkalmat ad erre, ahogy arra is, hogy energiát és erőforrásokat 
fektess be, ezáltal jobb legyél az ifjúsági munkában vagy egyéb oktatási tevékenységed-
ben. Célja a fejlődés és az innovatív gyakorlatok át-, és bevitele szervezeti, regionális, 
nemzeti és európai szintre. 

Kulcskérdések: 
?

 
•�Milyen nehézségek merülnek fel? 
•�Milyen új módszereket próbálhatsz ki?

Korlátozó 
tényezők
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Bevált gyakorlatok, ötletek
Akadályok, amikkel  

a szervezetek szembenéznek
��Lehetséges új módszerek kipróbálásra

��Apátia, a fiatalok nem akar-
nak semmit csinálni 

��Kapcsolódj az érdeklődésükhöz, igényeikhez, 
szükségleteikhez! 
��Menj oda, ahol a fiatalok vannak (pl. online, 
utca, szubkultúrák…), és ne várd meg, amíg 
ők jönnek be!
��Használj menő és vonzó módszereket, ami 
leköti őket (pl. zene, művészetek)!
��Adj eszközöket a kezükbe, de ne csináld meg 
helyettük (csak támogasd őket)!

��A nyelvtudás hiánya nemzet-
közi projektekhez

��Együttműködés hasonló nyelvet beszélő  
országokkal (pl. latin, szláv, germán nyelvek).
��Alap nyelvtanfolyam szervezése, kis praktikus 
szótárak készítése (az alapszavakkal).
��Nonverbális módszerek használata (pl.  zene, 
színház, ételek, művészet, akció, ami össze-
hozza az embereket…).

��Helyhiány – nincs tér/befoga-
dó épület a projekt megvaló-
sításához

��Dolgozz együtt parternekkel, akik meg tudják 
osztani az erőforrásokat (pl. találkozz velük az 
iskolában iskolaidő után, középületek, magán-
felajánlás, CSR)!
��Legyél kreatív, dolgozz külső helyszínen!

��Szkeptikus szülők, ellensé-
ges közeg,  nem együttmű-
ködő érintettek

��A közösség/érintettek bevonása a projektbe 
már az elejétől, megbeszélni velük és meghall-
gatni őket, legyen szerepük a projektben!
��Nyílt és átlátható kommunikáció.
��Ne adjatok okot negatív megjegyzésekre!

��Túlzott, nem reális elvárások 
a hatóságok részéről

��Győzzétek meg és vonjátok be a döntéshozó-
kat!
��Reális elvárások.



40 Bevonás & részvétel

Szerkezet & gyakorlat
Ha már megvannak a célok és a tevékenységek, azon kell elgondolkozni, hogyan lehet 
a partnerségben meglévő erőforrásokat (idő, elkötelezettség, pénz) a legjobban becsa-
tornázni.

Kulcskérdések: 
?

 
•�Mi a tevékenységek időkerete? 
•�Mi a partnerek szerepe és elkötelezettsége? 
•�Mekkora a büdzsé? 

A tevékenységek időkerete
A tevékenységek idejének tervezésekor figyelj ezekre:
•�Mi a tevékenységek logikus sorrendje?
•�Mit kell először megcsinálni, és mit azután?
•�Mennyi időre van szükség a kettő között?
•�Mikor kell elkezdeni a termékek elkészítését?

JAVASOLT

•� Tervezz elég időt és erőforrást a tevékenységek előkészítésére, megvalósítására, 
utánkövetésére, valamint a termékekre!

•� Ellenőrizd, reális-e az időbeosztás?
•� Tervezz időt a projekt rendszeres ellenőrzésére és értékelésére!

NEM  
JAVASOLT

•� Túlbecsülni az időt – az optimista határidőt könnyű nem betartani.
•� Túl sok tevékenységet tervezni egy periódusra.
•�Könnyű és gyors megoldások a projektben: a felületes projektnek több negatív 

hatása lehet, mintha nincs projekt. 

Gyakorlat

Szerkezet
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A stratégiai partnerség pályázatnál a tevékenységlistát az alábbi táblázatban kell  
megadni, és csatolni a pályázathoz. 

Projekt tevékenység Hónap 1 
H1

Hónap 2 
H2

Hónap 3 
H3

Hónap 4 
H4

Hónap 5 
H5

Hónap 6 
H6 ...

Projekt menedzsment és 
megvalósítás  

(A1)

Szellemi termék 1  
(T1)

Nemzetközi  
projekttalálkozó  

(T1)

Multiplikáló esemény  
(E1)

Tanulási/képzési esemény 
(nemzeközi mobilitás) 

(C1)

…

A tevékenységek listája szabadon bővíthető. A számok alapján lehet hivatkozni a tevé-
kenységre (H1, H2, E1, …). 

A partnerek szerepe
Fontos, hogy minden partner aktívan közreműködjön a projektben, és a szerepek jól 
körülhatároltak legyenek. A legjobb, ha személyesen kerül sor a szerepek és felelőssé-
gek részletes megbeszélésére. Készüljön jegyzet a megbeszélésről, esetleg az együtt-
működés kereteit szerződésbe is lehet foglalni. Legyen rendszeresen visszajelzés, és 
folyamatos kövessük nyomon a projekt menetét és előrehaladását!
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Bevált gyakorlatok, ötletek
A sikeres együttműködés szempontjai 

��kapcsolat & nyílt kommunikáció;

��bizalom & csapatmunka;

��a projektben dolgozó emberek motiváltsága és elköteleződése;

�� rendszeres visszajelzés;

��monitoring (formális és informális);

�� türelem, kitartás & határozottság (az eredmények nem jönnek maguktól);

��olyanok bevonása, akik szívüket-lelküket belerakják a projektbe;

��olyanok bevonása, akik mernek küzdeni az álmaikért (és a fiatalok álmaiért).

Büdzsé

Íme néhány tipp, hogyan kezeljük hatékonyan a projekt büdzséjét, bármilyen támogatás-
ból valósítjuk is meg:
•� Legyen valós – a tevékenységlista alapján dolgozz ki reális büdzsét. Ne találgass, 

mi mennyibe kerül, a költségeket az aktuális árak alapján becsüld meg (ha az árak 
változnak, számolj egy átlagárral). A büdzsé 10%-a legyen tartalék előre nem látha-
tó szituációk, változó váltási árfolyamok stb. esetére!  

•� Legyen kiegyenlített - a kiadásoknak egyensúlyba kell állniuk a várható bevétellel. 
Ha ez nem így van, gondold végig, milyen más forrást tudnál bevonni, vagy tervezz 
be forrásteremtő tevékenységet!

•� Figyeld a pénzforgalmat – vezesd a kiadásokat és bevételeket havonta, hogy 
lásd, van-e elég költhető pénz. Vedd figyelembe, hogy az Erasmus+ támogatás egy 
része csak a végső beszámoló elfogadása után érkezik be!
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•� Ellenőrizd a büdzsét – gyűjtsd a számlákat és rendszeresen jegyezd fel a köl-
téseket! Ezáltal pontosan rálátsz majd a pénzügyekre, és elkerülöd a kellemetlen 
meglepetéseket. 

•�Dolgozz csapatban – könnyű a számokkal hibát véteni. Legyen valaki, aki ellenőr-
zi a büdzsét és a számokat! 

További ötlet itt:  T-Kit on Funding and Financial Management  http://youth-partner-
ship-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/T_kits

��További tippek a Támogatás biztosítása a projekthez c. fejezetben a 17.oldalon.

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/T_kits
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/T_kits
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Eredmények 
A projekt gyümölcsének leszüretelése fontos, ha már keményen dolgozunk a projekten: 
ez jelenti a projektről való kommunikációt, az eredmények megosztását, hogy a projekt 
a várt hatást érje el a szélesebb közösségben is (a projekt partnereken túl). 

Kulcskérdés: 
?

 
•�Milyen eredményeket/termékeket tervezel, amik leginkább válaszolnak az igényekre?  

Projekt eredmények
A projekt eredményei az igényekre válaszoljanak, és szorosan kapcsolódjanak a projekt 
céljaihoz és tevékenységeihez! A jól átgondolt eredmények növelik a projekt láthatósá-
gát, és terjesztik az üzenetét.

A projekt eredményeinek tervezésekor tartsd szem előtt, miért is hoztad létre a projek-
tet, kinek is szól, és mi is a célja? Szabadon megtervezheted az eredmény megfelelő 
formáját és a médiumot, amin keresztül terjeszteni akarod. A célcsoportra, és azon túl 
tett megfelelő hatás érdekében át kell gondolni, mi a legvonzóbb és megmegfelelőbb 
médium (pl. videó, weboldal, dvd, kiállítás, kiadvány)?

Szellemi termékek
Az Erasmus+ programon belül új elem a szellemi termék, vagyis jelentőségteljes és 
magas színvonalú termék létrehozására lehet pénzt kérni. A projekt eredményein belül  
a Szellemi termék elkészítése nagyobb feladat, ezért jól át kell gondolni, biztosan pá-
lyázunk-e erre az extra forrásra? A legtöbb projekt- eredményen az alapvető Projekt 
menedzsment és megvalósítás támogatásból is lehet dolgozni.  
Példák a szellemi termékre: szakpolitikai ajánlás vagy irányelv, tanulmány vagy elemzés, 
nyitott online kurzus, tanulási/képzési/oktatási segédanyag vagy módszer, szolgáltatási 
struktúra stb. Legyél kreatív!

Eredmények
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 FORMÁK  

 médiumok

videó

szöveg

sajtó

Facebook

radió

DVD

levelező 
lista

kiállítás

honlap

SZELLEMI 
TERMÉK

SZOLGÁLTATÁSI 
STRUKTÚRA

TANULMÁNY, 
ELEMZÉS

KURZUS 
TANTERV

TANULÁSI/KÉPZÉSI/ 
OKTATÁSI  

SEGÉDANYAGOK

MÓDSZERTANI 
ÚTMUTATÓ

NYITOTT ONLINE 
KURZUS

SZAKPOLITIKAI  
AJÁNLÁSOK, 
IRÁNYELVEK

EGYÉB
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Projekt-példák
Hogyan néz ki egy Stratégiai partnerség projekt a gyakorlatban? Inspiráció gyanánt be-
mutatunk néhány példát. Egyszerű (light), összetett és nagyszabású (all-in) kategóriákra 
osztottuk őket, attól függően, milyen projekt-elemeket tartalmaznak. 

Emlékeztető: a projekt nem attól válik ideálissá vagy tökéletessé, minél több projektele-
met használ. Azokat a projektelemeket válaszd, amikre tényleg szükséged van a megva-
lósításhoz. Az “egyszerű” projektek is teljesen rendben vannak. Minél több pénzt kérsz, 
annál nagyobb felelősséggel jár a magas színvonalú projekt létrehozása. A ”nagyszabá-
sú” (all-in) típusú projektek magukra vonják az értékelő bizottság figyelmét, és alaposan 
megvizsgálják, tényleg szükséges-e az összes támogatás.
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Light (egyszerű) startégiai  
partnerség
Téma: Tehetséggondozás & művészet 

��Bevont partnerek: 2 partner 2 Programországból 

�� Időtartam: 8 hónap

��Cél: tehetségek gondozása és szót adni a fiataloknak  

��Eredmények: film, műhely 

Két országból egy-egy csoport fiatal megosztja egymással a zene létrehozásával kap-
csolatos szenvedélyt, és ezen keresztül tehetségeket fedeznek fel, és hangot adnak ne-
kik. Mindkét csoport fiataloknak szóló műhelyt dolgoz ki, hogy elkészítsék, felvegyék és 
előadják a saját zenéjüket, videót készítsenek. A két csoport virtuális kapcsolatban áll, 
és saját YouTube csatornát hoz létre, ahova feltöltik a zenéjüket, hogy tanuljanak egy-
mástól, inspirálódjanak a különböző kultúrák által, és a csoportok közötti különbségek-
ből és hasonlóságokból tanuljanak. A projekt végén az egyik csoport egy helyi kulturális 
eseményt, egy előadást szervez a fiataloknak. 

Tevékenységek Hozzájárulás a projekt 
költségeihez a pályázatból

helyi műhelyfoglalkozás & film Projekt menedzsment és 
megvalósítás 

kulturális esemény Projekt menedzsment és 
megvalósítás
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!
Tipp: 

nem szükséges Szellemi termékre pályázni, ha a Projekt menedzsment és megvalósítás 
költségsor elég a projekt megvalósítására. 

Téma: Városi kreatív terek

��Bevont partnerek: 6 partner (civil szervezet/önkormányzat) 3 Programországból 

�� Időtartam: 12 hónap

��Cél: a fiatalok kreatív városi tereket hoznak létre a kirekesztés elleni hatékony 
eszközként

��Eredmények: “Terek létrehozása fiataloknak” kisfilm

A projekt egy közös problémára reagál: a fiatalok nem mennek be az ifjúsági közpon-
tokba, hanem az utcán lógnak. A partnerek feltérképezik, hogyan lehet az utcán lévő 
fiatalokat bevonni, és milyen innovatív módszerek vannak a kirekesztés ellen. A projekt 
során a fiatalok alternatív városi tereket hoznak létre maguknak. Hangsúly lesz a közös-
ségépítésen, és az önkormányzatok bevonásán. 

Tevékenységek Hozzájárulás a projekt 
költségeihez a pályázatból

Jó gyakorlatok megosztása:  
sikeres bevonó módszerek Nemzetközi projekttalálkozó

Kreatív alternatív terek 3 országban,  
videó készítése

Projekt menedzsment  
és megvalósítás
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Összetett stratégiai partnerség
Utcai ifjúsági munka a foglalkoztatásért 

��Bevont partnerek: 9 partner 3 Programországból 

�� Időtartam: 24 hónap

��Célok: hatékony program kidolgozása a fiatalok munkakeresésének támogatására 

��Eredmények (Szellemi termék): e-platform, programok

A projekt kompetencia-, és készségfejlesztésen keresztül támogatja a munkakereső  
fiatalokat. Meglévő igények alapján a helyi partnerek hiányzó eszközöket, irányelveket, 
műhelyeket és programokat dolgoznak ki fiataloknak. A projekt végén a partnerek ta-
lálkoznak, hogy megosszák a jó példákat és bemutassák az eredményeket a hozzájuk 
hasonló területen dolgozó többi szervezetnek.

Tevékenységek Hozzájárulás a projekt 
költségeihez a pályázatból

Virtuális projektindító találkozó - megvalósítási 
tanulmány/elemzés elkészítése (mi létezik?, 

mi hiányzik?, utcán lévő fiatalokkal interjúzás): 
eredmények

Projekt menedzsment és 
megvalósítás

E-platform fejlesztése a hiányzó eszközökkel 
és irányelvekkel, hogy segítse a fiatalokat 

(igényfelmérés alapján a szükségleten alapul) 
Szellemi termék

Új programok létrehozása – műhely, hosszútávú 
program (igényfelmérés alapján a szükségleten 

alapul)
Szellemi termék

Záróesemény, az e-platform és a programok  
bemutatása, jó gyakorlatok megosztása a part-

nerek között 
Multiplikáló esemény 
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Fiatalok fenntartható részvétele

��Bevont partnerek: 3 partner 3 Programországból

�� Időtartam: 24 hónap

��Célok: fiatalok hangot kapjanak a helyi közösségben 

��Eredmények (Szellemi termék): kézikönyv részvételi megközelítésekkel és módsze-
rekkel, szakpolitikai ajánlásokkal

A projekt a kutatás, a szakpolitika és a gyakorlat területén segíti elő az együttműködést. 
A projekt-partnerek ifjúsági részvétel területén aktívak, és ezzel kapcsolatos módszerek 
feltérképezésén dolgoznának. Részvételen alapuló gyakorlatokkal kapcsolatos igényfel-
mérést és elemzést terveznek a helyi közösségekben. A kutatás eredményeit megoszt-
ják a projekttalálkozón, aminek célja a sikeres részvételen alapuló módszerek megosz-
tása és új módszerek kidolgozása. 

Minden partner kipróbál a saját közösségében egy új módszert. A kutatási és gyakorlati 
eredményeket egy kézikönyvben gyűjtik össze, amit szintén bemutatnak az egyes orszá-
gokban. Ezek alapján fogalmaznak meg szakpolitikai ajánlásokat is.  
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Tevékenységek Hozzájárulás a projekt 
költségeihez a pályázatból

Felmérés a különböző szervezetekben lévő gya-
korlatokról és igényekről (kutatók bevonása)

Projekt menedzsment  
és megvalósítás

Találkozó az eredmények létrehozása, a részvételi 
módszerek megosztása és újak tervezése céljából Nemzetközi projekttalálkozó

Részvételi módszerek kipróbálása a helyi 
közösségben

Projekt menedzsment  
és megvalósítás

Kézikönyv – részvételi módszerek és szakpolitikai 
ajánlások Szellemi termék

Tanulmányi nap – döntéshozóknak, 
civilszervezeteknek, nagyközönségnek: az esz-
köztár bemutatása és a szakpolitikai ajánlások 

megfogalmazása (minden országban)

Multiplikáló esemény
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All-in (nagyszabású)  
stratégiai partnerség 
Kompetencia-alapú ifjúsági munka 

��Bevont partnerek: 8 partner 4 országból 

�� Időtartam: 24 hónap 

��Célok: a kompetencia-alapú ifjúsági munka láthatóságának növelése

��Eredmények (Szellemi termék): Kompetencia-mérő eszköz, illetve eszköz a hátrá-
nyos helyzetű fiatalok tanulási eredményeinek és kompetenciáinak követésére.

A szervezetek a kompetencia-alapú megközelítések láthatóságának a növelését fontos-
nak tartják, viszont nincs olyan eszközük, amivel tudatosan tudnának kompetenciákkal 
dolgozni, és követhetnék a fiatalok fejlődését. Néhány partnernek már van tapasztalata 
ilyen módszerek bevezetésében.  

Minden szervezet egy ifjúsági munkást küld egy partnerhez, és közben egyet fogad  
3 hónapra. A mobilitások után összevetik a tapasztalatokat és javaslatokat tesznek  
a kompetenciamérő eszközre. A nemzetközi képzésen átbeszélik és tesztelik a mód-
szert. A projekt végén minden szervezet egy helyi esemény keretében bemutatja a mód-
szert különböző szervezeteknek, támogatóknak, cégeknek és döntéshozóknak.
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Tevékenységek Hozzájárulás a projekt 
költségeihez a pályázatból

Projektindító találkozó
Projekt menedzsment  

és megvalósítás 

Nemzetközi találkozó, ahol a résztvevő 
szervezetek megbeszélik a mobilitások tar-

talmát és eszközeit
Nemzetközi projekttalálkozó

1-1 ifjúsági munkás fogadása Ifjúsági munkások nemzetközi 
mobilitása

Tapasztalatok összevetése, a kidolgozandó 
eszköz meghatározása Nemzetközi projekttalálkozó

Eszköz fejlesztése Szellemi termék

Nemzetközi képzés szakembereknek Közös képzés az ifjúsági 
munkásoknak

Helyi esemény a módszer bemutatására Multiplikáló esemény

Végső értékelő találkozó
Projekt menedzsment  

és megvalósítás 
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Részvétel és közösségi média

��Bevont partnerek: 9 partner (civilszervezetek és iskolák) 4 programországból (szek-
torok közötti együttműködés)

�� Időtartam: 36 hónap

��Célok: innovatív online kurzus kifejlesztése, téma: részvétel és közösségi média, 
tanárok és ifjúsági munkások képzése 

��Eredmények (szellemi termék): Online kurzus – részvétel és közösségi média

A partnerszervezetek a közösségi média lehetőségein és a fiatalok részvételén 
szeretnének dolgozni. Az ezzel kapcsolatos kihívásokat célozzák meg, és egy on-
line kurzust dolgoznak ki közösségi média és részvétel témában. Először is egy 
kutatás zajlik a helyi realitások feltérképezéséről, majd az eredmények alapján 
egy online kurzust fejlesztenek ki. Helyi műhelymunkákat tartanak tanároknak és 
ifjúsági munkásoknak, valamint egy nemzetközi képzést is szerveznek a résztve-
vő országok fiataljainak. Végül elindítják az online kurzust. 
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Tevékenységek Hozzásjárulás a projekt 
költségeihez a pályázatból

Elemzés, kutatás, eremények
Projekt menedzsment  

és megvalósítás

Nemzetközi találkozó, az elemzés értékelése,  
online kurzus lehetőségeinek feltérképezése,  

a képzés koncepciójának kidolgozása helyi szinten

Nemzetközi  
projekttalálkozó

Képzés helyi szinten – részvétel  
és közösségi média

Projekt menedzsment  
és megvalósítás

Online kurzus kidolgozása -  részvétel  
és közösségi média Szellemi termék

Eredmények terjesztése - Konferencia  
4 országban Multiplikáló esemény

Nemzetközi képzés Fiatalok  
vegyes mobilitása
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Referenciák & további olvasnivaló
Honlapok, kiadványok és online inspiráció
Inclusion & Diversity Strategy
www.SALTO-YOUTH.net/inclusionstrategy/ 

Praktikus kiadványok a társadalmi bevonásról 
www.SALTO-YOUTH.net/inclusionforall/ 

Praktikus kiadványok a társadalmi részvételről 
www.SALTO-YOUTH.net/participationpublications/

Európai képzési naptár további képzési lehetőségekkel 
www.SALTO-YOUTH.net/training/ 

Eszköztár az ifjúsági munkához, bevonás & képzés
www.SALTO-YOUTH.net/toolbox/ 

Stratégiai partnerségek az ifjúsági területen 
Erasmus+ honlap, pályázati útmutató & nemzeti irodák
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/ 

ECAS regisztráció
https://webgate.ec.europa.eu/cas/

ECAS regisztráció - részletes útmutató és videó
www.erasmusplus.org.uk/how-to-apply

A szervezet regisztrálása
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionfornas/inclusionstrategy/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/inclusionforall/
https://www.salto-youth.net/rc/participation/participationpublications/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-12163793-0YwaC7g3zujmgr0TpEV5fSPoZzujhUYWaFbFDXbXApKC5HLe80mbpWzoJ3PonZ3Y3m4mYKRr2EacfOhqFPirvzK-PHslUMVSXYCe89pwqaGhzw-j4vktVLBbmlIwtPshurOETIv0zqzrDf68bJ852eR9Ag0&caller=%2Fcas%2Flogin
https://www.erasmusplus.org.uk/how-to-apply
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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A projekt megtervezése 
Chaordic stepping-stones
http://chriscorrigan.com/Chaordic%20stepping%20stones.pdf

T-kit Project Management 
T-Kit on Funding and Financial Management
http://youth-partnership-eu.coe.int/  

Ifjúsági kezdeményezések projekt útmutató
www.leargas.ie/media/Youth%20Initiative%20Project%20Management%20Guide.pdf

Partnerkeresés
Otlas
www.SALTO-YOUTH.net/otlas/ 

SALTO Eastern Europe & Caucasus
www.SALTO-YOUTH.net/eeca/

SALTO South East Europe
www.SALTO-YOUTH.net/see/

SALTO EuroMed
www.SALTO-YOUTH.net/euromed/

http://chriscorrigan.com/Chaordic%20stepping%20stones.pdf
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership
http://www.leargas.ie/media/Youth%20Initiative%20Project%20Management%20Guide.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/see/
https://www.salto-youth.net/rc/euromed/
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Szerzők és források
A kiadvány háttere

Tony Geudens, szerző & szerkesztő
Tony 15 éve dolgozik a SALTO Inclusion forrásközpontnál, 3 különböző EU-s ifjúsági 
programot megélt itt. Mindegyik ilyen program újabb lehetőségeket kínál. Ezért is tart-
ja fontosnak a SALTO Inclusion, hogy támogassa az ifjúsági munkásokat abban, hogy 
használják ki a Stratégiai partnerségeket bevonásra és részvételre épülő projektekhez 
az ifjúsági területen.

Alena Čápová, képző & szerkesztő
Alena több mint 7 éve dolgozik szabadúszó képzőként és facilitátorként, főképp az ifjú-
sági részvétel, az interkulturális tanulás, a személyiség- és projektfejlesztés, az önkén-
tesség témájában. Ezen kívül koordinátor és coach nemzetközi projektekben.

Megjegyzések
Elke Führer és Julia Schwamm, Jugend für Europa (Német nemzeti iroda) 
Köszönet a hasznos megjegyzéseikért.  

Az esemény, ami nagyban inspirálta a kiadványt
A kiadvány ötlete a Greenhouse szemináriumon merült fel, ami 2014 májusában va-
lósult meg Berlinben. Ifjúsági és szociális munkások találkoztak egész Európából, hogy 
új bevonó és részvételi projekteken ötleteljenek az Erasmus+ programban. Reméljük, ez  
a kiadvány a ti ötleteitekhez is jól jön, és hasznotokra lesz a projektek megvalósításánál. 
Segítségetekkel a fiatalok részesei lehetnek hasonló sorsfordító eseményeknek.  

Nagy köszönet a Greenhouse szeminárium résztvevőinek és képzőinek a gondolatéb-
resztő közreműködésért! Köszönet a nemzeti irodák csapatának is (német, belga-fla-
mand és magyar), valamint a SALTO-YOUTH forrásközpontoknak (Inclusion és Parti-
cipation) a támogatásukért.
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