
 

 
 

Virtuális Falu 1+1 

Műhelytalálkozók strukturált párbeszéd mintájára 

 

Belső pályázat a műhelytalálkozók megszervezéséhez 

 

 

A pályázat kiírója: Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség 

 

A pályázat témája:  

A Virtuális Falu Program résztvevői, lakóhelyükre tervezett műhelytalálkozók 

megvalósítására pályázhatnak.  

 

 

A pályázat háttere, célja 

A Virtuális Falu 1+1 program keretében a résztvevők strukturált párbeszéd mintára 

műhelytalálkozókat szerveznek lakóhelyükön. A települési strukturált párbeszéd események 

egységes módszertan szerint, de témáikban feltehetően eltérő módon zajlanak majd le.  

 

Az egyes településeken megvalósítandó strukturált párbeszéd eseményekre egy ’belső 

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

elszámolást is kell készíteni. Ez segít egyrészt az átláthatóságban, nemcsak megkönnyíti a 

projekt elszámolását, de a csoport tagjai felé is be kell mutatniuk, hogy mit és hogyan 

csináltak. 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. 

 

A pályázat megvalósítása 

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

A résztvevők egymást is segítik a műhelytalálkozók megszervezésében, de az esemény 

lebonyolítását mindenki önállóan kell végezze saját településén.  

A megvalósításhoz 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.  



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. 

 

Pályázók köre: Kizárólag a Virtuális Falu Program résztvevői 

 

Projektszintű prioritások:  

A rendezvények elsősorban helyi témákat dolgoznak fel, melyek mellett az alábbiak 

szerepelnek még kiemelt helyen:  

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

együttműködések elől 

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

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

lehetőségek 

- 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 szolgáltatások lehetséges típusai, melyekre pályázni lehet 

- étkezés  

- terembérlet 

- kommunikációs költség 

 

Milyen program kidolgozását/ megvalósítását várjuk? 

Célunk az, hogy oldott hangvételű eseményeken, a helyi témák és a fentebb szereplő néhány 

prioritásra, valósághű válaszokat nyerjünk. 

 

A pályázati program időtartama 

2015. október 10-30. között, lakóhelyenként, 1,5 – 2 órás beszélgetés 

 

Beadható pályázatok száma: 30 

 

Pályázattal kapcsolatos személyes konzultációs lehetőség:  

személyesen: 2015. szeptember 18-19., előre egyeztetett időpontban. 

vagy e-mailben és telefonon. 

 

Pályázatok benyújtási határideje: 2015. szeptember 17., csütörtök, 15:00  

 

A pályázatok benyújtásának módja 

A pályázatokat kizárólag elektronikusan úton lehet beküldeni a virtualisfalu@agrya.hu címre. 

 

mailto:virtualisfalu@agrya.hu


Pályázással kapcsolatos információ 

virtualisfalu@agrya.hu, illetve a +36 30 9942982 telefonszámon kérhető. 

 

A pályázat tartalmi elbírálásának módja 

- a pályázati program kidolgozottsága, színvonala 

- a javasolt program aktualitása, valóságalapja 

- a program mérhető hatása a programban szereplőkre és a helyi ügyekre 

- költséghatékonyság, ár-értékarány 

- a program által érintettek aránya 

- a tervezett program megvalósíthatóságának mértéke 

 

 

A pályázati döntés várható ideje: benyújtástól számított 8 (naptár szerinti) nap  

 

A pályázásból kizáró okok 

Kizáró ok nincs, nincs olyan, amit ne tudnánk együtt megoldani!  
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A PÁLYÁZAT 

A pályázó 

A műhelytalálkozót szervező személy/ közösség tevékenységei, eddig végzett civil munkái 

és annak eredményeinek rövid bemutatása.  

 

 

A program 

A megvalósítani kívánt program célja, miért van szükség a program megszervezésére? 

Kik jelentik a program célcsoportját? Kérjük, mutassa be Őket röviden.  

 

 

A program részletei, megvalósításának folyamata. Kérjük térjen ki arra is, hogy kikkel 

és hogyan kívánja a programot megvalósítani (előkészíteni, megszervezni, 

lebonyolítani)? 

 

 

Hozzávetőleg hány fő elérését célozzák meg? Hány főt érint közvetve a program 

keretében szervezett tevékenység, hányan részesülnek azok eredményeiből? 

 

 

Milyen várható nehézségekkel kell szembenéznie a program szervezése során? 

 

 

A programtól várt eredmények, a program fenntarthatósága 

A program eredményeinek helyi szinten tervezett/ mérhető hatásai  

 

A projekt eredményeinek terjesztése és felhasználása 

Kik számára kívánják hozzáférhetővé tenni a projekt eredményeit és miért?  

 

 

Hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei elérhetőek maradjanak, és mások 

is használják azokat? 

 

 

 


