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A Fiatalok Lendületben Program (FLP)
A 2007 és 2013 között futó Fiatalok Lendületben
Program (Youth in Action Programme) az Európai
Unió nemzetközi mobilitási programja, amely a fiatalok nemformális tanulását támogatta különböző pályázatokon keresztül.

A Program célja volt elsősorban:
• az aktív társadalmi részvétel ösztönzése,
• a fiatalok mobilitásának növelése,
• a tolerancia és a társadalmi bevonás támogatása,
• nemzetközi együttműködések létrehozása.
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Célcsoport:
13 és 30 év közötti fiatalok

Résztvevő országok:
Fotó: Életművész Ifjúsági Egyesület
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• Európai Unió tagországai
• a csatlakozásra váró országok
• EU-n kívüli, ún. partnerországok
A Fiatalok Lendületben Program magyarországi megvalósítója
és koordinálója az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézménye, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben
működő Fiatalok Lendületben Programiroda.
A program hasonló célokkal és tevékenységekkel az Európai
Unió 2014 és 2020 között futó új oktatási, képzési, ifjúsági és
sport programja, az Erasmus+ keretein belül folytatódik.
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Az FLP alprogramjai

Az FLP az alábbi területeken nyújtott
lehetőségeket a fiatalok számára
(ezek a tevékenységtípusok más formában elérhetőek a 2014-ben induló
Erasmus+ programban)

1.1 Ifjúsági cserék különböző országokból érkező fiatalok csoportjainak teremtenek lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra, egymás
kultúrájának megismerésére. Minden projekt egy választott téma köré szerveződik.
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1.2 Ifjúsági kezdeményezések keretében 18 és 30 év közötti fiatalok
csoportjai tervezhetnek és valósíthatnak meg projekteket helyi, regionális és országos szinten, akár másfél éven keresztül is. A programban
részt vehetnek 18 évnél fiatalabbak is, ha a projektben van ifjúságsegítő
(coach), továbbá lehetőség van nemzeti vagy nemzetközi projektek megvalósítására is.
1.3 Ifjúsági demokráciaprojektek célja a fiatalok ösztönzése a demokratikus részvételre, a különböző társadalmi szektorok közötti párbeszéd
előmozdítása. Az ifjúsági demokráciaprojektek lehetővé teszik a fiatalok
számára, hogy a demokratikus folyamatokról tanuljanak, és aktív polgárokká váljanak helyi közösségükben vagy európai szinten. Megtanulhatják
kritikusan elemezni a politikai vagy társadalmi kérdéseket, és hallatni saját
hangjukat, továbbá kipróbálhatják, hogyan befolyásolhatják a valóságot,
amelyben élnek.
2.1 Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) lehetővé teszi a fiatalok számára,
hogy legfeljebb 12 hónapon át külföldön önkéntes tevékenységet folytassanak. Az önkéntesek, amellett, hogy a helyi közösség számára hasznos
tevékenységet folytatnak, új készségeket és nyelveket tanulhatnak, és más

kultúrákat fedezhetnek fel. Az önkéntesség számos témára vagy tevékenységi területre irányulhat, mint például a kultúra, ifjúság, sport, szociális munka, kulturális örökség (megóvása), művészetek, környezetvédelem.
3.1 Együttműködés az Európai Unióval szomszédos partnerországokkal az Európai Unióval szomszédos régiók (Délkelet-Európa, Kelet- Európa
és a Kaukázus térsége, valamint a Mediterrán térség, azaz Közel-Kelet és
Észak-Afrika) országaival megvalósuló együttműködéseket támogatja. Ennek keretében nemzetközi ifjúsági cserék és ifjúságsegítőknek szóló képzési- és hálózatépítési projektek valósulhatnak meg.
4.3 Ifjúsági támogató rendszerek az ifjúsági munka és szakma minőségének, és az azt támogató rendszerek standardjainak fejlesztését, az európai
szinten működő ifjúsági és szakmapolitikai együttműködések támogatását
tűzi ki célul. Hozzájárul a szervezetek hálózatépítéséhez, az ifjúsági területen dolgozók és az ifjúsági szervezetek képzéséhez. Az alprogram keretében
munkalátogatások, tervező találkozók, értékelő találkozók, tanulmányutak,
partnerség kialakítását célzó tevékenységek támogathatóak.
5.1 Fiatalok és ifjúságpolitikai döntéshozók találkozói lehetőséget kínál arra, hogy a fiatalok, ifjúsági szervezetek és az ifjúságpolitikai döntéshozók (helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten aktív politikusok
és szakértők) találkozhassanak egymással, a fiatalok megfogalmazhassák
véleményüket, az eljusson a döntéshozókhoz, illetve megjelenhessen
a szakpolitikában.
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A Youthpass tanúsítvány célja, hogy bemutassa, mivel foglalkoztak
és mit tanultak a fiatalok a Fiatalok Lendületben Programban megvalósult
projekt során. A Youthpass létrehozásának célja a nemformális tanulás
elismerésének és elismertetésének támogatása. A tanúsítvány a résztvevők
és a projektgazdák egyértelmű igényére válaszolva született, hogy
a Programban való részvétel igazolható legyen és a projektek során zajló
tanulás eredményei láthatóvá váljanak.

Az FLP számokban
A támogatott projektek száma
Az FLP 2007 és 2013 közötti hét éves fennállása során eddig összesen több mint 1200 olyan projekt került megvalósításra, amelyet magyarországi szervezetek pályáztak meg. A legtöbb projekt az Európai
Önkéntes Szolgálat (EVS) keretében valósult meg, ezt követték az ifjúsági kezdeményezések (1.2 alprogram), illetve az ifjúsági cserék (1.1
alprogram)
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A támogatott projektek aránya alprogramonként
1.1 alprogram

33%

1.2 alprogram

33%

1.3 alprogram

39%
63%

2.1 alprogram
3.1 alprogram

32%

4.3 alprogram

33%

5.1 alprogram
Fotó: Sipos Márti
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Összességében a benyújtott pályázatok közel 40%-a kapott támogatást. Legnagyobb arányban az EVS pályázatok nyertek (63%). Az 1.3-as,
illetve az 5.1-es alprogram esetében tízből négy pályázat volt sikeres,
míg a többi alprogramban minden harmadik pályázat kapott támogatást.

A kiadványhoz kapcsolódó kutatások során a 2013. novemberig lezárt projekteket vizsgáltunk.

Youthpass
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A projektekben részt vevők száma

A projektek támogatásának összege

A projektekben összesen több mint 31 ezer fiatal vett részt, éves átlagban
számuk legalább 3-4 ezer fő volt. 2012-ben különösen magas volt a résztvevők száma. A hét év alatt legtöbben – közel 12 ezren – ifjúsági cserékben
(1.1 alprogram), közel 7,5 ezren az 5.1-es alprogramban, míg közel 6 ezren
az 1.2-es ifjúsági kezdeményezésekben vettek részt. A „tipikus” FLP projekt
résztvevő 18-25 év közötti, egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkező,
vagy még ezekben az intézményekben tanuló városlakó fiatal.
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A program 7 éve alatt több mint 16 millió euró került kiosztásra a sikerrel
pályázó szervezetek számára. Ennek az összegnek közel kétharmada az ifjúsági cserék, valamint az Európai Önkéntes Szolgálat finanszírozását szolgálta. Bár az egyes alprogramok, illetve az ezeken belüli projektek egymástól
nagyon különbözőek voltak, a felhasznált források nagyságát, illetve a résztvevők számát figyelembe véve egy főre statisztikailag több mint 500 euró
támogatás jutott, egy projektre vetítve pedig több mint 13 ezer euró.
A községekből (és nagyközségekből) származó szervezetek közel 2,35millió euró támogatásban részesültek, Budapestre 5,3 millió euró jutott, a megyeszékhelyekre 5,43 millió euró, míg az egyéb városokba 2,81millió euró
jutott.
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A kifizetett pályázati támogatások összege
az FLP 2007-2013 közötti időszakában
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A 2007-2013 között támogatott projektek
résztvevőinek megoszlása alprogramonként
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A pályázó szervezetekről
A több mint 1200 projektet közel 670 pályázó szervezet valósította meg. Ez
természetesen nem egyenlő arányban történt, mivel a projektek 20%-a 20
konkrét szervezethez kötődik. Összesen 26 olyan szervezet volt, amely a hét
év alatt egyenként több mint 100 ezer euró támogatásban részesült.
Minden negyedik pályázó szervezet budapesti volt, de nagy számban
érkeztek sikeres pályázatok Baranya, Hajdú-Bihar, Veszprém, Csongrád,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is. A legkevésbé aktív megyék Vas, Zala,
Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves voltak.
Az összes (1229) nyertes pályázatot az ország 165 településén működő
szervezetek adták be (a hivatalos székhelyük szerint). A települések közül
82, lényegében minden második volt község/nagyközség.

A pályázó szervezetek megoszlása megyék szerint
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Az FLP mint a
nemformális
tanulás eszköze
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Fotó: Pécsi Szín-Tér Egyesület

Mit jelentenek a projektek a résztvevők számára?
A Fiatalok Lendületben Programhoz kapcsolódó nemzetközi RAY1 kutatás magyar eredményeiből kiderült, hogy a projektek egyik legfontosabb pozitív hozadéka, hogy a résztvevők saját bevallásuk szerint jóval otthonosabban, magabiztosabban képesek mozogni az idegen (külföldi) környezetben. Azaz olyan
tapasztalatokat szereznek, amelyet minden bizonnyal jól fognak tudni hasznosítani a későbbi életükben is. Sőt, nagyon sokan számoltak be arról is, hogy
a projektek során megismert külföldi fiatalokkal azóta is tartják a kapcsolatot.

1 A RAY-kutatás teljes angol neve „Research-based Analysis and Monitoring of Youth
in Action”, azaz a Fiatalok Lendületben Program empirikus kutatáson alapuló, nemzetközi vizsgálata. A projekthez Magyarország 2011-ben csatlakozott, ebben az évben
készült az első kutatás, amely során minden magyarországi programban résztvevő
fiatalt, illetve projektvezetőt megkerestünk egy online kérdőív segítségével.

Az FLP projektek természetesen leginkább a kommunikációról, a más nemzetiségbeliekkel való együttműködésről, a közös élményekről, a közös
tanulásról szólnak. Sok esetben a projektek résztvevői rá voltak arra „kényszerülve”, hogy valamilyen idegen nyelven (is) kommunikáljanak a projektek
során. És ez az, amit szinte mindenki pozitívumként értékelt...

A projektekben részt vevők beszámolóiból

”

„A projekt során megismerkedtem más országokból származó fiatalokkal, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot.”
„A projektben való részvételem hozzájárult a személyes fejlődésemhez.”
„A projekt nyitottabbá tett a multikulturális (sokkultúrájú) Európával kapcsolatban.”
„Most már magabiztosan mozgok egyedül egy másik országban.”
A projektekben résztvevők 94%-a ajánlotta már másoknak a részvételt azért,
mert szerinte a programban hasznos dolgokat lehet tanulni”.

”

Mit tanultak a fiatalok a projektek során?

Magyarország és az EVS

(Azok aránya, akik az adott választ megjelölték)

Milyen országokba mentek a magyar fiatalok önkénteskedni
az EVS keretében 2007 és 2013 között?

… jobban kijövök azokkal az emberekkel,

akik az enyémtől nagyon eltérő kulturális
háttérrel rendelkeznek

96%

… könnyebben tudok kommunikálni
olyan emberekkel, akik az enyémtől
eltérő nyelvet beszélnek

93%

… megtanultam, hogyan legyek

91%

együttműködő a csoportban
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…

jobban hozzá tudok járulni
a megoldások közös, megegyezésen alapuló
megkereséséhez olyankor, amikor az érintett
feleknek eltérő a véleménye

90%

…

megtanultam, hogy
a közösség vagy a társadalom érdekében
hogyan érjek el valamit

89%

… könnyebben tudom kifejezni

A kék színárnyalatainak erőssége a kiutazó fiatalok számát jelzi.

85%

a véleményemet a másokkal való beszélgetések, eszmecserék során

…

jobban tudok jó ötleteket kitalálni
és azokat a gyakorlatban meg is valósítani

85%
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Adatok forrása: RAY 2010-2013 összesített adatai (664 projekt-résztvevő)
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A legnépszerűbb országok
a magyar fiatalok körében:

Azok az országok, ahonnan a legtöbben
jöttek Magyarországra:

1. Németország (164 fő)
2. Spanyolország (109 fő)
3. Franciaország (90 fő)
4. Olaszország (80 fő)
5. Hollandia (71 fő)
6. Egyesült Királyság (65 fő)
7. Lengyelország (55 fő)
8. Törökország (50 fő)
9. Ausztria (33 fő)
10. Dánia (30 fő)

1. Törökország (317 fő)
2. Németország (121 fő)
3. Franciaország (61 fő)
4. Románia (59 fő)
5. Görögország (53 fő)
6. Spanyolország (45 fő)
7. Ukrajna (33 fő)
8. Olaszország (23 fő)
9. Portugália (23 fő)
10. Örményország (15 fő)

az FLP mint
a társadalmi
befogadás
eszköze

”

„Nagyon kell ez a program, mivel a hátrányos helyzetű fiatalok soha nem jutnának máshogy külföldre. A szüleiknek nincs rá pénze, kistelepülésről jönnek,
rosszak a családi körülményeik. Főleg itt a mi megyénkben nagyon igaz ez, ahol
magas a munkanélküliség aránya, alapvető anyagi nehézségekkel küszködnek
a családok. Ezeknek a programoknak a során barátokra és értelmes kulturális
elfoglaltságra találnak, netán itt látnak először külföldit.”

”

„A legnagyobb pályázati forrás Magyarországon a fiatalok számára. Értelmes
nem-formális tanulási projekteket csak az FLP-n keresztül lehet megvalósítani.
Elengedhetetlen program a fiatalok készség- és attitűd-fejlesztésében. A hátrányos helyzetűek számára talán az egyetlen valóban elérhető program.”
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Az FLP egyik kiemelt célja a hátrányos helyzetű fiatalok bevonása. A projektek hivatalos statisztikái szerint a közel 32 ezer résztvevőből körülbelül
9200-an voltak valamilyen hátrányos helyzetű csoport tagjai. A legtöbb hátrányos helyzetű fiatal az 1.1-es (3778 fő), illetve az 1.2-es (2725 fő) alprogramban vett részt. A projektekbe bevont hátrányos helyzetű fiatalok száma
évről évre nőtt. Egyre többen vannak azok, akik nem csak résztvevőként,
hanem kezdeményezőként, megvalósítóként is aktív szerepet vállalnak
a projektek eredményes lebonyolításában.

Fotó: Pécsi Szín-Tér Egyesület

Fotó: Artemisszió Alapítvány

Az FLP
a szervezetek életében
A nyertes szervezeteket vizsgáló,
2013 novemberében készült kutatás
azt mutatta, hogy a projekteknek
sokféle hasznos hozadéka van.
A legtöbben a már megvalósított projektet
követően újabb és újabb ötleteket
találnak ki a folytatásra.
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Milyen hosszú távú fejlődési lehetőséget nyújt a projektekben való
részvétel a szervezeteknek?

Újabb projektötletek születnek

„Egy elég forrásmentes időszakban tartotta életben az ifjúsági szakmát, sok
szervezet megerősödött, az FLP-nek
köszönhetően is vált profivá. Sok fiatal és szakember világa nyílt ki (köztük
az enyém is) az utazásoknak, a más
kultúrák és emberek megismerésének
köszönhetően. Nagyon jó szakmai fejlődési lehetőséget biztosítottak az FLP-s
programok, ráadásul ingyen…”

80 %

A szervezet ismertségét,
népszerűségét növelik a projektek

68 %

A projektek hozzájárulnak
a szervezet szakmai fejlődéséhez
/ humánerőforrás-fejlesztéséhez

67 %

A szervezet munkáját
hatékonyabbá teszik a projektek

62 %

A szervezet önkénteseinek száma
hosszú távon növekszik

58 %
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”

„A lehető legdemokratikusabb rendszer,
nyitott a szervezett és nem szervezett fiatalok előtt egyaránt, lehetőséget ad arra,
hogy azok a fiatalok is bekapcsolódhassanak a nemzetközi ifjúsági életbe, akik
nem tartoznak szervezetekhez, akik olyan
településen élnek, ahol az önkormányzat
semmilyen módon nem támogatja önszerveződéseiket, tevékenységeiket. ”

”

„Ha valakiben van egy kis spiritusz, nyugodtan álmodhat, meg fogja tudni csinálni az FLP támogatásával.”
„Aktivitás, integráció, multikultúra,
inklúzió, önállóság, öröm!”
„Olyan európai és nemcsak európai embereket, településeket hozott össze ez
a program, akikről nem is tudtuk, hogy
léteznek. A tábor szervezésekor az egész
falut meg tudtuk mozgatni,mindenki segített amiben tudott. Azt meg már nem
is mondom, hogy a pályázó, mint korábban informális csoport a projektek
hatására átalakult egyesületté.”
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