
 
 

Pályázati felhívás 

 

Virtuális Falu 1+1 Program – vidéki ifjúsági közösségek hálózatban! 

 

 

A Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség partnereivel, így az AGRYA-val együtt, 

pályázatot hirdet 18-30 év közötti fiataloknak a "Virtuális Falu – 1+1" Program keretében.  

 

A Program rövid bemutatása 

 

A Fiatal Gazdák 2012-ben indították a Virtuális Falu Programot a Második Hullám Vidéki 

Ifjúsági Szövetséggel együttműködve. Az elsősorban demokrácia és közösségfejlesztő 

program abból indul ki, hogy jól működő helyi közösségek nélkül a vidéki települések 

elveszítenek egy lehetőséget, amely a fejlődésükhöz szükséges. Így többek között forrásoktól, 

beruházásoktól, egyéb fejlesztésektől zárhatják el magukat, hiszen egyes támogatásokat civil 

szervezetek érhetnek el. A helyi közösségek is igénylik természetes módon az utánpótlást, a 

megújulást, hogy azokban fiatalok is részt vegyenek. A Virtuális Falu Program a szándékot, a 

közösségi életben való részvétel szándékát erősíti meg a résztvevőkben. Ezen túl felkészíti 

őket arra, hogy egy vidéki civil szervezet életében hasznos munkát tudjanak végezni. Két év 

után a programba új résztvevők is bekapcsolódhatnak, a cél egy szélesebb, vidéki ifjúsági 

közösségekből álló hálózat létrehozása, elindítása. 

 

A Programnak része több képzési alkalom (április 17-19., július 1-5., szeptember 5-6., 

november 27-28.) országos esemény, (május 8.) és a résztvevők által szervezett helyi 

műhelytalálkozók október folyamán. A képzéseken elsősorban a civil szervezeti tevékenység 

helyi szintű kiterjesztéséhez kapnak segítséget a résztvevők. A programnak további kiemelt 

célja, hogy a hamarosan megnyíló, civil szervezetek számára is elérhető források 

felhasználására is ösztönözze, felkészítse a résztvevőket és a mögöttük levő civil 

kezdeményezéseket. A program során, a képzéseken túl, minden újonnan érkező résztvevő 

kapni fog egy segítőt (mentort), aki a program korábbi résztvevői közül kerül ki.  

 

Pályázati feltételek 

 

- A jelentkező életkora 18-30 év között kell, hogy legyen.  

- A jelentkezőnek civil szervezeti vagy közösségi háttérrel, tapasztalattal kell rendelkeznie. 

- A jelentkezőnek a jelentkezési lapon be kell mutatnia a vidéki kötődését, elkötelezettségét, 

motivációit és a közösségi tevékenységét.  

-  A jelentkezőnek vidéki településen élő (falu, falu méretű kisváros) fiatalnak kell lennie. 

- Kitöltve meg kell küldenie a jelentkezési lapját, amelyhez csatolni kell egy a jelentkezőt 

ábrázoló arcképet. 

 



A jelentkezők közül a Program szervezői, személyes meghallgatás után választják ki a 

résztvevőket. Nagyszámú jelentkezés esetén a szervezők fenntartják annak lehetőségét, hogy 

a jelentkezési lapok tartalma alapján a jelentkezők között előzetes válogatást végeznek. 

 

A Programhoz kapcsolódó képzéseken a résztvevőknek kötelező a személyes jelenlét. Ennek 

vállalása feltétele a részvételnek. 

A programban a részvétel ingyenes. A résztvevőknek a képzésekkel kapcsolatos útiköltséget 

kell részben vagy egészében vállalniuk.  

 

 

Határidők, technikai információk 

 

A pályázatra 2015. március 13- ig lehet jelentkezni. A kitöltött jelentkezési lapot a 

virtualisfalu@agrya.hu e-mail címre vagy a 06 1 3200429 faxszámra kell visszaküldeni. 

A jelentkezők személyes meghallgatására 2015. március 21- én kerül sor Budapesten, a 

résztvevők kiválasztása 2015. március 25-ig lezáródik.  

 

A jelentkezési lap és a Program részletes leírása alább olvasható, emellett letölthető a 

Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség www.mhvisz.hu weboldaláról.  

 

A pályázattal kapcsolatosan további információkat az AGRYA Call Center ad a 06 1 270 

4874 telefonszámon vagy a virtualisfalu@agrya.hu e-mail címen. 

 
 

 
Az Európai Unió 

társfinanszírozásával 

 

Virtuális Falu 1+1 - A Program részletes bemutatása 

 

A projekt megvalósításának időszaka – 2015. 04.01. – 2016.05.31.  

 

Tervezett programok időbeni ütemezése: 

 

2015. április 17-19. Képzés I.  

2015. május 8. Strukturált párbeszéd minta esemény (50 fő)  

2015. július 1-5. Képzés II., Úrhida (többek között beszéd-, tárgyalás- és érvelés technika, 

projektmenedzsment, media kommunikáció elméleti- és gyakorlati képzési elemek) 

 

2015. szeptember 5-6. A kistelepülési workshop eseményeket előkészítő találkozó 

2015. október 10 – 30. Workshop 30 kistelepülésen 

2015. november 27-28. Értékelő találkozó (A strukturált párbeszéd találkozók kiértékelése) 

2016. március 31. – április 2.,– Tószőlősi Falunap + nagy ifjúsági konferencia 

(Részletek az összefoglalóban alább.) 

2016. május 6-7. projektet záró, értékelő esemény 

 

Mindegyik képzési alkalom, illetve az azokat követő felkészítő találkozó is, tartalmazni fog 

elméleti, gyakorlati ismereteket, valamint meghívott szervezeti képviselőkön keresztül 

http://www.agrya.hu/


bemutatott jó példaként szolgáló ifjúsági projekteket, melyeknek fókuszában az állami-

önkormányzati, üzleti szektor és a civil szektor együttműködésének jó példái állnak.  

Az elméleti ismereteket, a képzések aktuális témájához illeszkedően, szakértő fogja 

megtartani és meghívott vendég előadó. A gyakorlati alkalmak – a képzések témáinak 

függvényében – képzők közreműködésével valósulnak meg.  

 

Strukturált párbeszéd minta esemény - 2015. május 8. 

 

A települési rendezvények előtt a résztvevők feladatot kapnak. Meg kell szervezniük közösen 

egy strukturált párbeszéd eseményt abban a formában, módszertan szerint, ahogyan a 

településükön is fogják ezt majd tenni. 

 Az esemény fókuszában az általános falusi ifjúsági kihívások állnak majd, a meghívotti kör is 

ehhez fog igazodni. A nemzeti szintű kompetenciákkal rendelkező intézmények képviselőit, 

jelentősebb üzleti szereplőket és az országos ifjúsági szervezeti képviselőket fogjuk meghívni 

erre az eseményre. 

A korábbi programok résztvevői már kaptak felkészítést egy ilyen esemény megszervezésére, 

lebonyolítására. Az újonnan érkezők az ő mentorálásuk mellett vesznek részt a munkában. 

Az esemény tapasztalatai alapján a második és harmadik képzési alkalom részben az 

eredményes lebonyolításhoz hiányzó ismeretek, készségek megszerzésére, erősítésére szolgál 

majd. 

 

Találkozók – strukturált párbeszéd –2015. október 10 – 30. 

 

A települési strukturált párbeszéd események egységes módszertan szerint, de témáikban 

feltehetően eltérő módon zajlanak majd le. Az egységes lebonyolítási módszertant a 

képzéseken és a minta eseményen keresztül a résztvevők alakítják ki és gyakorolják be. A 

tervek szerint olyan módszertant fogunk használni, amely friss, meglepő egy kistelepülésen. 

Szeretnénk, ha helyben átlépnék a szokásos „gyűlés” forgatókönyvet, amely inkább egyirányú 

információ átadásra és nem az interakciókra épül.  

A „world cafe” módszer kézenfekvőnek tűnik, hiszen az kimozdítja a helyi szereplőket –pl. 

polgármester, vállalkozó, pap- hagyományos szerepükből és közegükből. A legtöbb 

településen pontosan a komoly beszélgetéseknek, kulturált vitáknak és együtt gondolkodásnak 

hiányoznak a formái, fórumai. Egy fiatalok által kezdeményezett országos programba, 

rendezvény sorozatba illeszkedő, de jól azonosított helyi problémákra fókuszáló értelmes 

párbeszéd kimozdíthat holtpontról helyi ügyeket. Fontos, hogy a fiatalok kezdeményezően és 

felkészültségükből adódóan céltudatosan lépjenek fel az események szervezésében, 

előkészítésében, a résztvevők felkérésében, meggyőzésében. Erre is fel kell, hogy készüljenek 

a megelőző képzéseken és eseményeken.  

 

A rendezvények helyi témákat dolgoznak fel, de vannak meghatározott, prioritással bíró 

témajavaslatok:  

- állami-önkormányzati-civil együttműködések, jó gyakorlatok, az akadályok lebontása az 

együttműködések előtt, 

- civil és közösségi életet érintő fejlesztési igények, különös tekintettel a fiatalok és a 

fiatalokkal foglalkozó kezdeményezésekre, a kapcsolódó helyi, nemzeti és EU támogatási 

lehetőségekre, 

- fiatalok munkába állásához, elhelyezkedéséhez kapcsolódó ügyek, lehetőségek, akadályok  

- az ifjúsági munkanélküliség kezelésének kihívásai, jó példák és jó tapasztalatok bemutatása 

vagy pontosan a sikertelenség okainak az azonosítása, 

- közösen meghatározott javaslatok a helyi problémák megoldásainak javítására, 



 - fiatalokkal folytatott strukturált párbeszéd támogatása, a fiatalok ösztönzése a helyi közéleti 

aktív részvételre, 

- a helyi civil társadalom részvételi lehetőségeinek növelése a döntési folyamatokban. 

 

A projektben tervezett kerekasztal beszélgetéseket a fiatalok önállóan szervezik meg helyben. 

A korábbi résztvevők mentorálják az újonnan érkezőket, így párban szervezik az 

eseményeket. A választott módszertan miatt be kell vonni helyi segítőket, önkéntes fiatalokat. 

Így a párbeszéd, az esemény már emiatt is természetes módon közelebb kerül a közhatalom, a 

közélet, egyáltalán a felnőttek világában bizonytalanabbul mozgó fiatal réteghez.  

Az egyes településeken megvalósítandó strukturált párbeszéd eseményekre egy ’belső 

pályázatot’ kell benyújtaniuk a csoporttagoknak és a megvalósításról egy beszámolót, 

elszámolást is kell készíteni. Emellett gyakorolják azt is a résztvevők, hogy egyes 

eseményeket hogyan kell előkészíteni, lebonyolítani, lezárni. A fiatalok, egyenként, szóbeli 

értékelést fognak kapni a munkájukról, segítve ezzel is továbbhaladásukat. Ezek a gyakorlati 

tapasztalások segíteni fogják őket egy másik, szervezetünktől független, helyi program 

megvalósításában a jövőben, legyen az ifjúsági rendezvény vagy újabb kerekasztal 

beszélgetés.  

 

A különböző kistelepülési rendezvényektől azt is várjuk, hogy felszínre kerüljenek fiatalokat 

érintő lehetséges és természetes civil-civil és állami-civil-üzleti együttműködések. A 

kerekasztal beszélgetések meghívott vendégeit mindig az adott településen élő fiatal fogja 

meghívni. A meghívottak helyi és környező településen élők lesznek.  

 

Eseményenként 15 fő részvételét tervezzük, helyi fiatalok, civil szervezeti képviselők, 

közösségi vezetők, valamint vállalkozók és döntéshozók jelenlétével.  

 

A találkozókon elhangzottakról, megfogalmazott közös célokról, tervekről, megoldási 

javaslatokról egy összefoglalót kell írniuk a szervezőknek. Ezt követően egy elemzést 

készítünk, szakértő bevonásával, a kerekasztal beszélgetéseken elhangzottakról, melynek 

egyik várt eredménye lesz, egy országos, empirikus probléma térkép megrajzolása. 

Az eredményekből egy kiadványt tervezünk megjeleníteni. 

 

Mindegyik találkozóról készíteniük kell a szervezőknek 1,5-2 perces kis video anyagot vagy 

hangfelvételt, a strukturált párbeszéd üzeneteinek továbbítására a helyi körülményekkel 

ízesítve. A video anyagokat és a kerekasztal beszélgetésekről készült összefoglalókat 

feltöltjük a program weboldalára is. 

 

A kerekasztal beszélgetésen résztvevők települései között egy fotó versenyt hirdetünk meg 

„Vidék-Otthon-Fiatal saját településemen” címmel, melyekből kiállítást szervezünk a 2016. 

áprilisára tervezett záró eseményen, a Tószőlősi Falunapon. 

 

2016. március 31. – április 2. – a projekt eredményeit összefoglaló nagy esemény 

 

Tószőlős 2016-ra már 4 éves lesz, amely jó alkalom arra, hogy egy speciális, tipikusan falusi 

eseményen mutassuk be a külvilágnak a program eredményeit és értékeit, egészen a 

kezdetektől.  

 

A három nap programját a második napra tervezett nagy esemény határozza meg. Ez a nagy 

esemény összefoglalja egyrészt a Virtuális Falu 1+1 projekt eredményeit, de mellette az azt 

megelőző Virtuális Falu I-II. projekt tapasztalatainak is összefoglaló eseménye. A 



műhelybeszélgetések említett témái mellett jó példák, gyakorlatok bemutatását, valamint a 

helyi strukturált párbeszéd események tapasztalatainak, üzeneteinek továbbítását tervezzük.  

Az eseményre mindenki meghívást kap, akivel programjaink során kapcsolatba kerültünk. 

Ennek elsődleges meghívott köre a 30 mikro esemény során megszólított és elért 

döntéshozók, civil szervezeti vezetők, vidéki fiatalok. Ők azok, kiknek együtt 

gondolkodására, tapasztalataira legfőképp számítunk, annál is inkább, mert az ország több, 

egymástól távol lévő pontjáról érkezhetnek. A falunapra tervezett programok rajtuk keresztül, 

az ő közbenjárásukkal valósul meg. A falunap egybe fogja az ország több pontjáról érkező, 

más – más színekkel bíró kis települési kultúrákat. Emellett a főbb kommunikációs célja 

ennek a programelemnek, mely gyakorlatilag a teljes programról elmondható, az az, hogy 

nyomatékosabbá tegyük a kistelepülések értékeinek, hagyományainak fontosságát. Emellett 

erősítse a falusi identitást a fiataloknál, hogy gyökereiket őrizve helyben maradjanak, helyben 

próbálják keresni boldogulásukat. Legfőképp az utóbbi könnyítésére keresünk válaszokat az 

egész napos, közös gondolkodás során is. 

 

A falunap a modern falusi folklór bájos alkotása. Időként, főleg országos média által 

karikírozott események a helyi közösség számára fontos események, tartalmuk, tematikájuk 

illeszkedik a település lakóinak igényeihez, fontos identitásképző hatásuk is van. Az értékük 

már emiatt is túlmutat azon, amit időként a média közvetít ezekről. A kereskedelmi 

televíziókban futó reality show-knál pl. ezerszer értékesebbek. A Tószőlősi Falunap egy olyan 

esemény a programban, amely a falusi identitást, amelyet nem kell szégyelleni, erősíti a 

fiataloknál. Legyenek büszkék a helyi munkájukra, a településük értékeire, a gyökereikre. 

A falunapokon mindig van valami komoly programelem és vannak a kötetlen közösségi 

együttlét lehetőségét biztosító, arra okot adó események ugyanúgy. Ennek megfelelően 

bontottuk ketté az esemény tematikáját. 

Délelőttől különböző műhelybeszélgetéseket szervezünk. Ezzel párhuzamosan lesz egy 

kiállítás, amely a programot és a bekapcsolódott településeket mutatja be. 

Késődélutántól már a könnyedebb programelemek dominálnak. Így a „falunap best of” 

minden eleme előkerül. A falunap résztvevői a programba bekapcsolódott településekről 

jönnek és szervezik meg a különböző „attrakciókat”. Az esemény, a virtuális falu igazi 

falunapja egyfajta megerősítése lehet a program elvi céljainak. Érdemes helyben maradni és 

helyben keresni a boldogulást, „nem vagy egyedül”. 

 

A projekt értékelése, zárása 2016. május 6-7. 

 


