
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 közös-
ségeket 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 funk-
ciói betöltésének az egyik gátja a kommunikációs készségek és tapasztalatok hiánya. A folyta-
tásban 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 ismerte-
tésére kerül sor, másrészrôl a civil fejlesztéseknek, különös tekintettel a fiatalok és a fiatalokkal 
foglalkozó kezdeményezéseknek lehetôséget biztosító EU támogatási lehetôségek bemuta-
tására. 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 részt-
vevôinknek!

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 támoga-
tásával valósul meg, de tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a Nemzeti Család- és Szociálpoli-
tikai Intézet véleményét, amely intézmények felelôssége a projektre nem terjed ki.”
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09.00 -10.00 Regisztráció

10.00 Megnyitó

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: Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 
Befektetés Ösztönzési Fôosztály, Szolgáltatási és Támogatási Osztály, szakmai tanácsadó

12.00  Ebéd

13.00  II. Panel 
Az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata Úrhidán
Elôadó: Bognár József, Polgármester, Úrhida

A gánti önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata
Elôadó: Spergené Rádl Ibolya, Polgármester, Gánt

Kisherendi Ifjúsági Egyesület és az önkormányzat kapcsolata
Elôadó: Varga Kitti, Ifjúsági Egyesület Vezetô, Kisherend

14.00 Kávészünet

14.20 III. Panel
Szent Kinga Termelôiskola projekt bemutatása – Küngös Önkormányzat 
megvalósításában
Szabó Gergely, Küngös polgármestere, Szent Kinga Termelôiskola projekt menedzsere

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület (együtt)mûködése 
Szalóky Jenô, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület tiszteletbeli elnöke


