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Virtuális Falu - Újratöltve

Fiatalok és közösségek
vidéken
Regionális konferencia I.
2014. április 25., péntek

Demokrácia fejlesztési program falusi fiataloknak

Mórahalom, Colosseum Hotel
(6782 Mórahalom, Milleniumi sétány 4-6.)
09.00 -10.00 Regisztráció
10.00 Megnyitó

A magyar falu jövôje szempontjából meghatározó jelentôségû, hogy ott maradnak-e a
fiatalok. A Virtuális Falu Program (VFP) elsôdleges célja, hogy megtalálja és összefogja azokat
a fiatalokat, akik falujukban szeretnének maradni és már aktív résztvevôi vagy azok lesznek a
falu közösségi életének. További cél pedig az, hogy fiatalok bevonásával erôsítse a helyi közösségeket és ezen keresztül a helyi demokráciát. A Program központi eleme egy képzés sorozat,
amelynek során a résztvevôk modellezik egy falu mûködését, annak komplexitásában a helyi
gazdaságtól, a közoktatáson át a helyi politikáig, demokráciáig.
Partnerszervezeteinkkel 2012. augusztusában indítottuk el a programot. A programnak az
egyik korai tanulsága volt, hogy a közösségi kezdeményezések fejlôdésének, képviseleti funkciói betöltésének az egyik gátja a kommunikációs készségek és tapasztalatok hiánya. A folytatásban éppen ezért a program elsôdleges célja, hogy a felkészült, megfelelô készségekkel és
tapasztalatokkal rendelkezô fiatalokon keresztül erôsítse a helyi közösségek kommunikációs
és ebbôl adódóan az együttmûködési képességét elsôsorban helyi szinten.
A regionális konferenciáinkat a program részeként szerveztük meg. A rendezvények témája
kettôs. Egyrészrôl az állami-önkormányzati-civil együttmûködések jó gyakorlatainak ismertetésére kerül sor, másrészrôl a civil fejlesztéseknek, különös tekintettel a fiatalok és a fiatalokkal
foglalkozó kezdeményezéseknek lehetôséget biztosító EU támogatási lehetôségek bemutatására. Rendezvényeinkkel célunk, hogy felszínre kerüljenek fiatalokat érintô lehetséges és
természetes civil-civil és állami-civil-üzleti együttmûködések jó példái.
Az elôadók kiválasztását és a konferenciák szervezését a Virtuális Falu Program résztvevôi végezték el.
Bízunk benne, hogy konferenciánk programja sok hasznos információt fog nyújtani résztvevôinknek!
A konferencián a részvétel díjmentes, de elôzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráláshoz
szükséges adatlap a program weboldalán érhetô el, a www.mhvisz.hu címen, melyet kitöltve
az mhvisz@mhvisz.hu címre szükséges elküldeni.
Az esemény további részleteirôl telefonon a +36 1 270 4874, e-mailben az mhvisz@mhvisz.hu
címen tájékozódhat.

“A program a Fiatalok Lendületben Program támogatásával valósul meg. A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg, de tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet véleményét, amely intézmények felelôssége a projektre nem terjed ki.”

10.20 I. Panel
Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2014/2015- ös cselekvési terve
Elôadó: Téglásy Kristóf, EMMI, Sportért és Ifjúságért felelôs Államtitkárság, Ifjúságügyi
Fôosztály, fôosztályvezetô
Erasmus+
Elôadó: Téglásy Kristóf, EMMI, Sportért és Ifjúságért felelôs Államtitkárság,
Ifjúságügyi Fôosztály, fôosztályvezetô
Ifjúsági garanciaprogram
Elôadó: egyeztetés alatt
Nemzetgazdasági Minisztérium
12.00 Ebéd
13.00 II. Panel
Algyô Nagyközség Önkormányzat és a helyi civil szervezetek együttmûködései,
feladatátvállalásai
Elôadók: Molnár Áron, Algyô Nagyközség Önkormányzata – Pénzügyi és Humán Bizottsági
elnök, Bene Zoltán, Algyôi Faluház és Könyvtár igazgató, Algyô
Egészségre nevelô és szemléletformáló programok Kétsoprony Községben
Elôadó: Szász Istvánné, Kétsoprony Község Alpolgármestere, a pályázat projektmenedzsere,
Kétsoprony
13.45 Kávészünet
14.00 III. Panel
A Factory Creative Life tevékenységének bemutatása Újlengyelben és Szûcsiben
Elôadó: Szénási Enikô, Factory Creative Life Nonprofit Kft., ügyvezetô igazgató, Szeged
Civil, üzleti és önkormányzati szektorok közötti együttmûködés az ásotthalmi ifjúsági
projektek tükrében
Elôadó: Papp Renáta, Ásotthalmi Ifjúsági Egyesület, elnök, Ásotthalom

