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AUSZTRIA 
 

eljub Europäische Jugendbegegnungen (eljub: európai ifjúsági 

csereprogramok) 

 

egyesület/szervezet 

 

honlap: www.eljub.eu  

 

a tevékenység helyszíne: Ausztria, nemzetek feletti/európai szinten 

 

 

Az eljub e-könyv hetei különböző európai országokból származó fiatalok abból a célból tartott 

találkozói, hogy megismerkedjenek egymással és lelkes eszmecserét folytassanak. A fiatalok 

írás és filmkészítés útján fedezik fel, hogy mi egyesít minket Európában.  

 

A fiatalok kapcsolatot teremtenek egymással, közösen írnak egy e-könyvet és közösen 

forgatnak filmet. A 2020. évi eljub e-könyv: Europa, Corona und wir (Európa, a korona és mi). 

eljub e-könyv hét 2021: 3–10. 7. 2021-ben Krems an der Donauban. 

 

Az ejub-párbeszéd olyan, a jövőre összpontosító workshop, ahol a fiatalok ötleteket 

fogalmaznak meg az európai integrációval kapcsolatban. A különböző európai országokból 

származó fiatalok bemutatják elképzeléseiket és kívánságaikat a döntéshozóknak, valamint 

tesztelik a politikai érvelést és az elképzelések végrehajthatóságát. 

 

Több országban mélyrehatóbb tematikus megbeszélésekre kerül sor helyi párbeszédek 

keretében, valamint az éves ejub-párbeszéd keretében novemberben Krems an der 

Donauban (2021.11.18.). 2021: Helyi párbeszédek Jihlavában (Cseh Köztársaság) és 

Poznańban (Lengyelország). Az eljub ALUMNI Club célja az eljub-programokon résztvett 

fiatalok fenntartható összekapcsolása, valamint annak biztosítása, hogy az európai 

csereprogramok valódi hozzáadott értéket adjanak számukra a további életükben. A 

találkozók, workshopok és az eljub ALUMNI magazin fő célja, hogy az élet és a munka egyéb, 

az európai fellépéshez kapcsolódó gyakorlati kérdéseire összpontosítson. 

 

További információk, beleértve az összes e-könyvet és filmet, eljub ALUMNI Magazin: 

www.eljub.eu  

  

http://www.eljub.eu/
http://www.eljub.eu/
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BELGIUM 
Paars (lila) 

 

magánszemélyek csoportja 

 

honlap: https:// www.paars.today  

 

a tevékenység helyszíne: Belgium, nemzeti szinten 

 

 

A PAARS (lila) kampány célja a széles körű társadalmi szolidaritás és tolerancia előmozdítása.  

 

Az LMBTIQ+ kérdésekről folytatott vita tantermekben való megnyitása eredményesen 

felszámolja az említett közösséggel szembeni intolerancia és ellenségeskedés táptalaját az 

iskolákban. A kapcsolódó kezdeményezések közé tartozik egyebek mellett a PAARS lapja, 

amely a tanulók LMBTIQ+ kérdésekről írt szórakoztató és oktatási célú cikkeit közli. 

 

A nemi és szexuális sokszínűséggel kapcsolatos pontos tájékoztatás révén a lap hozzájárul a 

fiatalok tájékozottságának növeléséhez és a sztereotípiák és a népszerű tévhitek 

megcáfolásához.  

 

A lappal együtt tanári kézikönyv is készült, amelyet tanárképzésben részt vevő hallgatók 

állítottak össze. 

 

A PAARS kampányt évek óta két lelkes önkéntes irányítja: Jeroen Thierens, aki maga is az 

LMBTIQ+ közösség tagja, és 21 évesen indította el a kampányt Flandriában, valamint Petra 

Larosse, a Büszke Szülők egyesület társalapítója, akinek fia az LMBTIQ+ közösség tagja.  

 

Szakértőkkel veszik körül magukat, és minden évben egyre több iskolát vonnak be a 

kampányba. Céljuk az, hogy minél több ember figyelmét felhívják az LMBTIQ+ kérdésekre 

annak érdekében, hogy csökkentsék a tragikusan magas öngyilkossági arányt a közösség fiatal 

tagjai körében.  

 

Álmuk az, hogy a lehető legtöbb uniós tagállamot hasonló kampány elindítására inspirálják. A 

PAARS kampány révén Belgium jelzi a világ felé, hogy védi az LMBTIQ+ személyek jogait. 

 

 

 

http://www.paars.today/
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BULGÁRIA 
 

THEMAYOR.EU – A VÁROSOK ÉS POLGÁROK EURÓPAI PORTÁLJA 

 

egyesület / szervezet 

 

honlap: https://www.themayor.eu/en  

 

a tevékenység helyszíne: Bulgária, Transznacionális / európai szint 

 

 

A TheMayor.EU portált négy évvel ezelőtt indították el, ambiciózus célokkal: az Európai Unió 

polgárai, a helyi önkormányzatok és az uniós intézmények közötti megértés javítása; a bevált 

gyakorlatok és tapasztalatok európai hatóságok közötti cseréjének előmozdítása; modern, 

átlátható és hatékony városirányítás kialakítására való törekvés, ismertségének növelése és 

az intézményekbe vetett bizalom növelése. 

 

Azóta megosztottuk az európai városok és régiók társadalmi, gazdasági és technológiai 

fejlődését támogató több száz sikeres európai projekt tapasztalatait. Konstruktív megoldások 

több ezer példáját nyújtottuk az európai városok és régiók előtt álló kihívásokra: az 

éghajlatváltozásra, a szennyezésre, az elnéptelenedésre, a technológiai alulfejlettségre, a 

kulturális örökség védelmére stb. 

 

A négy évvel ezelőtt elindított kezdeményezés ma már olyan fenntartható kezdeményezéssé 

vált, amely közelebb hozza egymáshoz az európai helyi önkormányzatokat és polgáraikat. A 

TheMayor.EU csapat munkájának köszönhetően ma már több százezer uniós polgár ismeri az 

európai városok és régiók által végzett jó munkát, ami érthetőbbé, átláthatóbbá teszi 

számukra és közelebb hozza hozzájuk az Európai Uniót. 

 

Az elmúlt évben az Európai Bizottság is elismerte az arra irányuló erőfeszítéseinket, hogy az 

európai fejlesztési politikákat és megközelítéseket hozzáférhetőbbé tegyük a helyi közösségek 

számára, és portálunk az új európai Bauhaus kezdeményezés egyik első hivatalos partnere 

lett. 

  

https://www.themayor.eu/en
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HORVÁTORSZÁG 
 

With One Dream United (Közösen egy álomért) 

 

magánszemélyek egy csoportja  

 

a tevékenység helyszíne: Horvátország, nemzetek feletti/európai szinten 

 

 

A „NeuroSplit” idegtudományi társaságot 2015-ben alapították a spliti Orvostudományi 

Karon, Horvátországban.  

 

A „With One Dream United” (Közösen egy álomért) elnevezésű projekt számos eseményt 

foglal magában: 

 

 a „Nobel-napok” négynapos konferencia, amelyen közel 1000 résztvevőnek volt alkalma 

élvezni Nobel-díjasok ingyenes előadásait és vitafórumait, melyek célja az volt, hogy 

motiválják a fiatalokat és bemutassák számukra az úttörő felfedezéseket. Honlap: 

www.nobeldays.com. 

 

 A „Gyakorlati tudás diákok számára” elnevezésű nemzetközi kongresszus négynapos éves 

konferencia, amelynek célja, hogy megtanítsa a orvosbiológiát hallgató diákokat a jövőbeli 

pályafutásukhoz szükséges legfontosabb gyakorlati ismeretekre. 3 év alatt 27 országból 

több mint 1000 résztvevő érkezett a több mint 160 műhelytalálkozóra, előadásra, 

hálózatépítési és egyéb eseményekre. Két Nobel-díjas is csatlakozott hozzánk. Honlap: 

www.practicalknowledgeforstudents.com. 

 

 A „Fehérköpenyes ünnepség” projekt célja az volt, hogy az Orvostudományi Karra frissen 

bekerült hallgatókat üdvözöljük és magunk közé fogadjuk. Ily módon kívántuk 

népszerűsíteni a tisztelet és az egyenlőség szellemét nemcsak az új diákok körében, 

hanem a régiek körében is. 

 

 Évente kétszer nagy sikerű jótékonysági koncerteket szervezünk pénzadomány gyűjtése 

céljából rászorulók, különösen beteg gyermekek javára, hogy kórházi tartózkodásuk 

kellemesebb legyen. 

 

 

Általánosságban véve sikeresen népszerűsítjük elsősorban az egyenlőséget, az európai 

identitásérzetet magában foglaló összetartozást és az integritást. 

http://www.nobeldays.com/
http://www.practicalknowledgeforstudents.com/
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CIPRUS 
 

DOKUMENTUMFILMEK: „A FAL KÖZÖTTÜNK” ÉS „HAZÁM” 

 

magánszemélyek csoportja 

 

Cipruson indított kezdeményezés, nemzeti szinten 

 

 

Jelöltek az Európai Polgár díjra: Panikos Chrysanthou és Neşe Yaşın. 

 

Együtt dolgoztak a két ciprusi közösség által készített első dokumentumfilmen, amelynek 

címe „A fal közöttünk”, és amely a két közösség közötti megbékélést hirdeti. Jelenleg a 

„Hazám” című közös dokumentumfilm elkészítésével folytatják közös munkájukat. Panikos 

Chrysanthou ciprusi görög rendező és Neşe Yaşın ciprusi török költő és író szándéka az, hogy 

összebékítsék egymással a ciprusi görögöket és törököket, egyúttal elősegítve a görögök és 

törökök közötti barátságot.  

 

Mindketten számos kulturális eseményen vettek részt Cipruson kívül, ahol műveiknek igen 

nagy hatása volt. Kreatív művészeti alkotásaikon keresztül népszerűsítik a humanitárius 

értékeket, hozzájárulnak a kölcsönös megértéshez és a szorosabb személyközi kapcsolatok 

kialakításához. Ezek az értékek képezik az Európai Polgár díj alapját is. 
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CSEH KÖZTÁRSASÁG 
 

A MASARYK EGYETEM MUNI HELPS ÖNKÉNTES KÖZPONTJA 

 

egyesület/szervezet 

 

honlap: www.munipomaha.cz  

 

a tevékenység helyszíne: Cseh Köztársaság, nemzeti szinten 

 

 

A MUNI HELPS különféle szervezetek – például kórházak, ápolási intézmények, iskolák, teszt- 

és oltási központok, hajléktalanszállók – és magánszemélyek, például idősek, 

gyermekfelügyeletet vagy korrepetálást igénylő kisgyermekes szülők stb. számára biztosít 

önkénteseket. A munkába a Cseh Köztársaság egész területéről bekapcsolódtak az 

önkéntesek. De a segítségben szlovákiai diákok, valamint más külföldiek és Erasmus-hallgatók 

is részt vettek. 

 

A központ hangsúlyozza a technológia fontosságát. A koordinátorok számára létrehozott 

speciális adatbázisrendszer mellett döntő fontosságú volt az önkéntesek 

mobilalkalmazásának elindítása is. Az alkalmazás segítségével ki lehet választani, hogy milyen 

önkéntes munkát vállal az ember, továbbá értesítéseket stb. is lehet vele küldeni. 2021 

áprilisában tették közzé a legfrissebb verziót, amely egy webes alkalmazást és új funkciókat is 

tartalmaz, és lehetővé teszi engedélyek kiadását harmadik felek számára. 

 

Ez a Központ célkitűzéseinek elérése és annak érdekében tett egyik lépés, hogy más 

szervezetek számára inspiráló partnerré váljanak. 

 

A másik pillér az önkéntesek jóléte. Az a felismerés, hogy az önkéntesség nemcsak a mások 

segítésének, hanem az önfejlesztés eszköze is, szülte az elhatározást, hogy a Központ a 

világjárványt követően is folytassa működését. A Központ jelenleg a Covid19-hez nem 

kapcsolódó programokat dolgoz ki, például a diákok számára egy jogi tanácsot nyújtó 

központot és egy vállalkozást segítő inkubátor programot. Szeretnénk a gyermekeknek és 

fiataloknak szóló programokat a középpontba állítani, mivel úgy véljük, hogy a távoktatás 

negatív hatással volt az oktatásra. 

  

http://www.munipomaha.cz/
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DÁNIA 
 

EURÓPAI VITAKEZDEMÉNYEZÉS 

 

egyesület / szervezet 

 

honlap: https://eudebateinitiative.wixsite.com/website   

 

a tevékenység helyszíne: Dánia, nemzetek feletti / európai szinten 

 

 

Az európai vitakezdeményezés 2018-as létrehozása óta számos különböző alkalommal 

tartottunk vitát. 

 

Nonprofit szervezet vagyunk, és még nem kapunk finanszírozást. Vitákat szervezünk az 

általunk fontosnak tartott témákról, például a migrációról, az emberi jogokról, a jogállamisági 

válságról, a politikáról és egyéb kérdésekről.  

 

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy olyan vendégeket fogadhattunk, mint például: Pardavi 

Márta emberijog-védő és a Magyar Helsinki Bizottság elnöke, Besa Shahini, volt albán oktatási 

miniszter, Borisz Vujčić, a Horvát Központi Bank elnöke, Knut Abraham, lengyelországi német 

diplomata, Nikolas Feith Tan és Rachel Towers, dán nem kormányzati szervezetek emberi jogi 

szakértői, John Dalhuisen, az Amnesty International korábbi európai igazgatója, Nicu Popescu 

volt moldovai külügyminiszter, Arzu Geybulla aktivista és újságíró, Luděk Niedermayer, Kati 

Piri és Judith Sargentini európai parlamenti képviselők, Erion Veliaj, Albániában Tirana 

polgármestere, Peter van Ham, a Clingendael Intézet kutatója, Piotr Zalewski, a The 

Economist törökországi tudósítója és André Wilkens, az Európai Kulturális Alapítvány 

igazgatója. Minden vita új értékes tanulságokkal jár számunkra az életről a különböző szakmai 

területeken, és örömmel oszthatjuk meg ezeket az ismereteket és tudást elkötelezett 

közönségünkkel, főként egyetemi hallgatókkal.  

https://eudebateinitiative.wixsite.com/website
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ÉSZTORSZÁG 
 

YOUTH ENGLISH CLUB (ANGOL NYELVŰ IFJÚSÁGI KLUB) 

 

egyesület/szervezet 

 

a tevékenység helyszíne: Észtország, nemzeti szinten 

 

 

A Youth English Club (Angol nyelvű ifjúsági klub) olyan szervezet, amelynek eredeti célja az 

volt, hogy az észtországi orosz és észt nyelvű fiatalok közötti „megosztottságot” az angol nyelv 

közös gyakorlásával enyhítse. 

 

A projekt növekedésével azonban a projekt egyre nagyobb lett és kiterjedt más európai és 

Európán túli országokra is. 

 

A fő elképzelés a különböző háttérrel és kultúrával rendelkező emberek közösségei közötti 

kommunikáció kiépítése, valamint Európa minden szögletéből származó diákok együttlétének 

megteremtése. Minden találkozóra egy külföldi országból hívunk előadót, aki megoszt velünk 

egy, a kultúrával vagy a társadalomra pozitív hatást gyakorló projekttel/mozgalommal 

kapcsolatos inspiráló történetet. Az előző találkozón például ökológiai problémákról 

folytattunk megbeszélést egy Kanadából meghívott előadóval, aki egyben az uniós éghajlati 

paktum nagykövete is. Eddig Dél-Szudánból, Japánból, Örményországból, Olaszországból, 

Nagy-Britanniából, Oroszországból, Észtországból, Franciaországból, Ukrajnából, Indiából, az 

Egyesült Államokból és még sok más országból érkeztek hozzánk előadók. Aktívan dolgozunk 

azon, hogy több embert vonjunk be a projektbe annak érdekében, hogy nagyobb hatással 

lehessünk a különböző kultúrák közötti félreértésekkel, illetve a kommunikáció hiányával 

kapcsolatos problémákra. 
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FINNORSZÁG 
 

A CRISIS HELPLINE ÖNKÉNTESEI (MINTEGY 800 FŐ) 

 

magánszemélyek csoportja 

 

https://mieli.fi/en/home/voluntary-work-promoting-mental-health 

 

a tevékenység helyszíne: Finnország, nemzeti szinten 

 

 

A MIELI nevű szervezet helyi szövetségeiben 2020-ban mintegy 800 önkéntes segítette a Crisis 

Helpline munkáját. A jól képzett önkéntesek nagyon elkötelezettek voltak amellett, hogy a 

Covid19-világjárvány idején önkéntesként segítsék a Crisis Helpline-t. A Crisis Helpline 

mintegy 200 SIM-kártyát szerzett, hogy lehetővé tegye az önkéntesek távoli munkavégzését. 

 

A 90 000 segélyhívásból mintegy 46 000-re önkéntesek válaszoltak. 2020 előtt a hívásokat 

leggyakrabban párkapcsolati problémák miatt kezdeményezték, napjainkban azonban ennek 

átvette a helyét a rossz közérzet (például a szorongás, a depresszió és a félelem). Az 

öngyilkossággal kapcsolatos hívások száma 2019 és 2020 között napi 9-ről 15-re emelkedett. 

2020 márciusa és júniusa között a hét minden napján 24 órában üzemelő Crisis Helpline 

önkéntesei 1372 órányi többletmunkát vállaltak.  

 

A világjárvány által kiváltott félelmek miatt a Crisis Helpline-hoz fordulók közül néhányan 

rendkívüli módon szorongtak, az önkéntesek pedig minden tőlük telhetőt megtettek annak 

érdekében, hogy segítséget és támogatást nyújtsanak nekik.  

 

A Crisis Helpline-nál végzett önkéntes munka nagy kihívást jelent, az önkéntesek azonban 

nagyon elkötelezettek, és kiváló munkát végeznek. Sok önkéntes már évek, sőt évtizedek óta 

részt vesz ebben a munkában.  

 

A helyi egyesületek önkénteseiket mindig alapos képzésben részesítik, és a Crisis Helpline-nál 

végzett munkájuk felügyeletét is jól megszervezik. A Crisis Helpline önkéntesei kiváló munkát 

végeztek e nehéz időkben, és ezért elismerést és dicséretet érdemelnek. 

  

https://mieli.fi/en/home/voluntary-work-promoting-mental-health
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FRANCIAORSZÁG 
 

 

FRANCIA-NÉMET POLGÁRKÖZI PÁRBESZÉD A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 
 

egyesület / szervezet 

 

honlap: https://particip-action.org/ 

 

a tevékenység helyszíne: Franciaország, nemzetek feletti / európai szinten 

 

 

A határokon átnyúló régiót a Franciaország és Németország közötti intenzív kereskedelem és 

együttműködés jellemzi. Ugyanakkor a határok lezárásáról szóló döntés megmutatta, hogy 

ezeket az elemeket nem lehet magától értetődőnek tekinteni. Ez a párbeszéd teret nyitott a 

két régió kevésbé kommunikáló lakosainak, akik a válsággal kapcsolatos tapasztalataikról és 

az együttműködés jövőjével kapcsolatos törekvéseikről cserélhettek eszmét. 

 

A mobilitástól a kultúráig, a gazdaságtól a környezetvédelemig a lakosok megerősítették a 

helyi szereplőknek, hogy tovább kívánnak lépni az intézmények közötti együttműködésben, 

különösen az egészségügyi ágazatban és tágabb értelemben a két ország között.  

 

A csoport szerint a határokon átnyúló régió akár az integráció és az együttműködés 

„laboratóriuma” is lehetne Európa többi része számára. A nyelvtanulás elősegítése és 

bizonyos diplomákhoz való hozzáférés egyszerűsítése érdekében az iskolák ikresítését és 

kétnyelvű tantestületek létrehozását javasolják az óvodától kezdődően. Javasolják az orvosi 

eljárások digitalizálását és a határokon átnyúló egészségügyi rendszerek összehangolását a 

meglévő európai rendszerrel az „egészségügyi turizmus” visszaszorítása és az orvosi 

információk egyik országból a másikba történő hatékony átadása, például a receptek 

elismerése érdekében. Javasolják egy határokon átnyúló állásbörze létrehozását, a terület 

újragondolását a lehetőségek, nem pedig a határok szempontjából. 

  

https://particip-action.org/
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NÉMETORSZÁG 
 

„WILDE MISCHUNG” NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI SZÍNHÁZI FESZTIVÁL, SCHWÄBISCH HALL 

 

magánszemélyek egy csoportja 

 

a tevékenység helyszíne: Németország, nemzeti szinten 

 

 

A fesztivált 2005-ben a Schwäbisch Hall-i szabadtéri játékok munkatársai és helyi 

pedagógusok alapították azzal a céllal, hogy egy olyan nemzetközi ifjúsági csereprogramot 

hozzanak létre, amelynek középpontjában a színház áll. Tudván, hogy a színházi munka 

gazdagítja és serkenti a fiatalok fejlődését a médiaorientált hétköznapokban, a „külföldiekkel” 

való közvetlen kapcsolatfelvétel során toleranciát és elfogadást kívánták megtapasztalhatóvá 

tenni. 

 

A színház iránt lelkesedő hazai és külföldi fiataloknak itt lehetőségük nyílik arra, hogy 

munkájuk révén megosszák egymással tapasztalataikat és megismerjék egymást, valamint 

hogy egymással alakítsák ki „hétköznapjaikat”. Mindez feszes ütemterv szerint zajlik: minden 

résztvevő egy nagy tornateremben alszik, majd együtt reggeliznek. Ezt követően délelőtt 10 

és 12 óra között műhelymunkára kerül sor. Délután és este akár három előadást is 

bemutatnak, és közösen értékelik őket. A hét végén kerül sor a műhelymunka ismertetésére. 

A fesztivál napi előadásai igen népszerűek a lakosság körében. Emellett számos, külföldi 

gyökerekkel rendelkező polgár él a lehetőséggel, hogy saját hazájából vagy anyanyelvén 

tekintsen meg színházi előadást. Immár 15 nemzet több mint 1000 fiatalja látogatott el a 

fesztiválra (Németország mellett Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Finnországból, 

Ghánából, Görögországból, Izraelből, Olaszországból, Kenyából, a Fülöp-szigetekről, 

Lengyelországból, Oroszországból, Törökországból, Ukrajnából és Belaruszból). 
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GÖRÖGORSZÁG 
 

ELEPAP FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK REHABILITÁCIÓJA 

 

egyesület/szervezet 

nem kormányzati szervezet 

 

a tevékenység helyszíne: Görögország, nemzeti szinten 

 

 

A Fogyatékossággal Élők Védelméért és Rehabilitációjáért Görög Társaság (ELEPAP) volt az 

első jótékonysági, nonprofit egyesület, amelyet Görögországban létrehoztak. 84 éve segít 

több mint 100 000 mozgássérült és idegrendszeri fejlődési rendellenességben szenvedő 

gyermek rehabilitációjában. Hat teljesen felszerelt részleggel rendelkezik Görögország 

különböző pontjain (Athén, Thesszaloniki, Haniá, Joánina, Vólosz és Agrinio). Jelenleg nagy 

kockázatú csecsemők, kisgyermekek, iskoláskorú gyermekek és szerzett agykárosodással élő 

felnőttek számára nyújt segítséget, terápiát, oktatást és orvosi felügyeletet biztosítva. 

Ugyanakkor útmutatást és tanácsadást nyújt családjaik számára. 

 

Az ELEPAP segíti a gyermekeket abban, hogy kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket, és 

ezáltal integrálódjanak a társadalomba és a többségi oktatási rendszerbe. Az elismert speciális 

óvodai nevelési intézményekből kibocsátott gyermekek több mint 60%-át felveszik az 

általános iskolába. Görögország-szerte több mint 1 000 csecsemő, gyermek és felnőtt vesz 

részt naponta az ELEPAP integrált rehabilitációs programjaiban. 

 

Az egyesület tevékenységei összhangban vannak az Európai Unió Alapjogi Chartájával, 

pontosabban annak 1. cikkével (Emberi méltóság), 2. cikkével (Élethez való jog), 21. cikkével 

(Megkülönböztetésmentesség), 24. cikkével (A gyermekek jogai), 26. cikkével (A 

fogyatékossággal élők integrációja) és 35. cikkével (Egészségügyi ellátás). 
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MAGYARORSZÁG 
 

EMERGENCY EXIT AKCIÓ - NEMZETKÖZI OKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

Egyesület / szervezet 

 

a tevékenység helyszíne: Magyarország, Transznacionális / európai szint 

 

 

A program eredete a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem körül zajló privatizációs 

folyamattal szembeni ellenálláshoz nyúlik vissza. Az egyetem polgárai tiltakozásképpen 

hetvenegy napon keresztül fizikai blokád alatt tartották az épületeiket.  

 

A helyzet azonban nem változott meg, így a diákok helyzetének rendezése érdekében öt 

nyugat-európai egyetem vállalta, hogy különleges hallgatói szerződések keretében eljuttatja 

őket a diplomáig.  

 

Az anyagi és tárgyi feltételeket a frissen alakult Freeszfe Egyesület biztosítja, az egyetemek 

pedig saját akkreditációs keretüket nyújtják a folyamathoz. A magyar résztvevők részéről az 

ambíció és az a bátorság, amellyel belépnek egy még sosem próbált konstrukcióba, a 

partneregyetemek részéről pedig a rugalmasság és a gyors, de minden tekintetben 

szabályszerű segítségnyújtás alapja a közös értékrend, a hagyományokat tiszteletben tartó, 

de nyitott szemlélet, amely az Európai Unió sajátja.  

 

A résztvevők elkötelezettek a folytatás mellett, a program kiterjesztése mellett hosszútávú, 

immár rendes partneri szerződésekkel rögzített közös oktatásról is folynak a tárgyalások. 
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ÍRORSZÁG 
 

A WOMEN’S AID „TOO INTO YOU” KAMPÁNYA 

 

egyesület/szervezet 

jótékonysági szervezet 

 

honlap: www.womensaid.ie 

 

a tevékenység helyszíne: Írország, nemzeti szinten 

 

 

A Women’s Aid egy országos jótékonysági szervezet, amely 1974 óta dolgozik a nők és 

gyermekek elleni családon belüli erőszak megszüntetésén. A szervezet fő célja, hogy 

közvetlen szolgáltatásokat nyújtson a nőknek, javítsa a családon belüli erőszakra adott 

társadalmi és politikai válaszokat, és végső soron véget vessen a családon belüli erőszaknak. 

 

A világjárvány alatt a nők fokozottan ki vannak téve a kapcsolati bántalmazás kockázatának. 

2021. február 14. és március 8. között a Women’s Aid országos kampányt indított annak 

érdekében, hogy felhívja a figyelmet a kapcsolati bántalmazásra, beleértve az 18 és 25 év 

közötti fiatal felnőttek közötti, a technológia felhasználásával elkövetett visszaéléseket is. Ez 

a visszaélés online és offline történik, de a Covid19-világjárvány miatt a közelmúltban 

elsősorban a digitális szférában nyert teret. 

 

A kampány a „Too Into You” honlapjukat népszerűsítette, amely a fiatalok kapcsolati 

bántalmazásával kapcsolatos számos forrást is feltüntet, például egy online biztonsági 

útmutatót, egy kvízt az egészséges kapcsolatokról és egy útmutatót a biztonsági 

intézkedésekről a kapcsolatokban. A kampány a Women’s Aid online azonnali üzenetküldő 

támogató szolgáltatását is népszerűsítette, hogy közvetlen segítséget nyújtson mindenki 

számára, aki visszaélést tapasztal, és amelyet az ingyenes országos segélyvonal képzett tagjai 

biztosítanak a hét minden napján, napi 24 órában. 

 

A kampány során a segélyvonalhoz 2156 hívás érkezett, az online azonnali üzenetküldő 

támogató szolgáltatáson keresztül pedig 108 üzenetváltásra került sor. Több mint 5600 ember 

látogatta meg a honlapot, 92%-uk első alkalommal. 

 

Ez a projekt az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékeket fejezi ki. 

 

  

http://www.womensaid.ie/
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OLASZORSZÁG 
FROLLA APRÓSÜTEMÉNYÜZEM 

 

Egyesület/szervezet 

 

Weboldal: www.frollalab.it  

 

A tevékenység helyszíne: Olaszország, országos szinten 

 

 

„Frolla – az egyik legegyszerűbb, de nem banális étel” – szól a Frolla aprósüteményüzem 

jelmondata. A projekt 2018-ban az Ancona megyei Osimóban jött létre két fiatal barát, egy 

cukrász és egy szociális munkás ötlete alapján. „Egy olyan cukrászsüteményt akartunk 

létrehozni, amely mindenkit egyesít, és amelyet fogyatékossággal élő fiatalok munkája hoz 

létre.” Kekszeket állítanak elő e fiatalok készségeire és kézügyességére építve, akik a receptek 

kidolgozásának első szakaszától kezdve részt vesznek a gyártásban és a lakosságnak történő 

értékesítésben. 

 

A Frolla nagy hangsúlyt fektet e fiatalok – jelenleg mintegy húsz fő – munkájának 

hasznosítására, kifejezésre juttatva készségeiket és azoknak értelmet adva. Nemcsak 

munkalehetőséget biztosít tehát, hanem lehetőséget a családias és szakmai környezetben 

történő találkozásra és interakcióra is. 

 

A Frollának köszönhetően e fiatal, ígéretes cukrászok egy olyan helyre tettek szert, ahol 

kibontakoztathatják tehetségüket. Az általuk előállított termék a jó minősége miatt vonzó, és 

nem azért, mert fogyatékossággal élő fiatalok készítették. A Frolla további előnye, hogy 

tudatosságnövelő tevékenységeket tudnak folytatni az épek körében, konkrét és közvetlen 

találkozókat létrehozva a fogyatékossággal élők és az épek között, nemcsak azért, hogy 

előbbieket az utóbbiakba integrálják, hanem elsősorban annak bemutatása érdekében, hogy 

utóbbiak mennyit tanulhatnak az előbbiektől a gyakorlati és szakmai fejlődés tekintetében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frollalab.it/
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LETTORSZÁG 
 

TEVÉKENYSÉG BELARUSZI LAKOSOK TÁMOGATÁSÁRA 

 

egyesület/szervezet 

nem kormányzati szervezet 

 

a tevékenység helyszíne: Lettország, nemzetek feletti / európai szinten 

 

 

2020 augusztusában a „Viegli palīdzēt” (Segíteni könnyű) egyesület elindította a #FreeBelarus 

tevékenységet belaruszi lakosok támogatására. 

 

Az önkéntes mozgalom felhasználásával és a szociálisan aktív lett vállalkozásokkal szoros 

együttműködésben a kampány keretében adományokat gyűjtenek és szociális, jogi és 

pszichológiai segítséget nyújtanak a belaruszi demokratikus ellenzék támogatói számára, akik 

a hatóságok által elkövetett erőszak áldozatai. 

 

A 2020. augusztus 9-i elnökválasztás után, amikor bejelentették, hogy Aljakszandr Lukasenkát 

újraválasztották Belarusz elnökévé, széles körű tüntetések kezdődtek egész Belaruszban, 

amelyeken új, nyílt és demokratikus választások megtartását követelték. Belarusz a békés 

tüntetések résztvevőivel szemben a tüntetések első napja óta – a tekintélyelvű hatalom 

megnyilvánulásaként – nagyon erőszakosan lépett fel; több tízezer embert tartóztattak le és 

kínoztak meg, százakat tartanak fogva politikai okokból, az embereket üldözik és 

megfélemlítik, uralkodik az államhatalom elnyomásától  

való félelem, és több ezer belarusz volt kénytelen  elhagyni otthonát és máshová költözni. 

Számos nyugati ország megtagadta Lukasenka elnökként való elismerését, szolidaritást 

vállalva a belarusz demokratikus ellenzékkel, amely szabad és független államra törekszik. 

 

A #FreeBelarus tevékenységet a #vieglipalīdzēt mozgalom végzi. A mozgalom 2020 tavaszán, 

a Covid19-világjárvány kezdetén jött létre, hogy koordinálja az önkénteseket Lettország-

szerte, és hogy összehozza az embereket, kapcsolatot teremtve azok között, akiknek 

gyakorlati segítségre van szükségük, azokkal, akik készek ilyen segítséget nyújtani. 
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LIENE DAMBIŅA 

 

magánszemély 

 

honlap: www.bsf.lv , www.pusaudzim.lv  

 

a tevékenység helyszíne: Lettország, nemzeti szinten 

 

 

Liene Dambiņa a Gyermekkórházi Alapítvány (BSF) és a Serdülők Erőforrásközpontja (PRC) 

vezetője, valamint számos lett jótékonysági akció kezdeményezője. Liene számos jó projektet 

hozott létre, vezetett és támogatott önkéntesen a nehézségekkel küzdő gyermekek és fiatalok 

támogatása céljából – olyan sokat, hogy a pályázatban nem lehet mindet felsorolni. Önzetlen 

munkájával Liene több ezer gyermeknek és fiatalnak segített Lettország-szerte. 

 

A Liene által vezetett BSF gondoskodik a gyermekek egészségéről, és mozgósítja érdekükben 

a társadalmat. Támogatásával a gyermekkórház értékes és nélkülözhetetlen segítséget nyújt 

a fiatal betegeknek és családjaiknak életük nehéz időszakában. 

 

Naponta több mint 650 mentális problémákkal és kockázatokkal küzdő fiatal kap segítséget a 

Liene által létrehozott PRC-től. A központ azon elv szerint működik, hogy ahelyett, hogy 

elítélné a serdülőket, vagy burkoltan helyettesítené az intézményeket, inkább a serdülőkorra 

jellemző kockázatok megelőzésében segít. A PRC által nyújtott segítség a Covid19-világjárvány 

idején nagyon fontos volt azzal, hogy a serdülők számára különböző támogató anyagokat 

ajánlott fel. 

 

Liene egyik kezdeményezője az „Angyalok Lettország felett” elnevezésű jótékonysági 

akciónak is. Csak 2020-ban az akcióval több mint 500 000 eurót sikerült összegyűjteni, hogy 

olyan gyermekekről gondoskodhassanak, akiknek másképp nem lenne lehetőségük hasonló 

források mozgósítására. 

 

Liene hosszú évek óta tartó, a társadalom javát szolgáló kiemelkedő munkája inspirálja a 

körülötte lévőket, fejlesztésekhez vezet, és megerősíti az Európai Unió Alapjogi Chartájában 

meghatározott értékeket, különösen a szolidaritást. Emellett négy gyermek édesanyja. Ha 

valaki kiérdemelte ezt a díjat, az minden bizonnyal Liene. 

 

  

http://www.bsf.lv/
http://www.pusaudzim.lv/
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LITVÁNIA 
 

MANO GURU 

 

egyesület / szervezet 

nem kormányzati szervezet 

 

honlap: www.manoguru.lt  

 

a tevékenység helyszíne: Litvánia, transznacionális/európai szinten 

 

 

Vilnius város önkormányzata, a függőségi zavarokkal foglalkozó központ és a magánszektor 

hozta létre ezt az egyedülálló szervezetet, amely egy olyan éttermet működtet, ahol a 

társadalmilag kirekesztett személyek (volt elítéltek, volt kábítószerfüggők, hajléktalanok) 

beletanulhatnak a szakács-, pincér- vagy csaposmesterségbe.  

 

A kezdeményezés az Európai Szociális Alap (17 év alatt 5 hároméves projektet hajtott végre), 

valamint a vilniusi önkormányzat és az Erasmus+ pénzügyi támogatásának köszönhetően 

folyamatosan működő projektté vált. Az elért eredmények önmagukért beszélnek: a 

célcsoportokból több mint 700 ember kapott minőségi oktatást, és 75%-uk sikeresen 

visszailleszkedett a teljes értékű társadalmi életbe; olyan, nemzeti és európai 

intézményfejlesztési partnerségen alapuló, innovatív társadalmi újrabeilleszkedési modellt 

alakítottak ki, amelyet a mindennapi tevékenységekbe beépítettek, valamint  a szociális 

területen működő más szervezetek körében terjesztettek. A siker, a következetességet és a 

fenntarthatóság több elismerést is kapott: a RegioStars-díj 2010-es átadóján „A pszichoaktív 

anyagoktól függő egyének társadalmi integrálása, modern módszerek felhasználásával” 

kategóriában beválasztották a legjobbak közé; 2011-ben megkapta az Európai Vállalkozás 

Díjat mint felelős és inkluzív vállalkozás. 2020-ban sikertörténetként tettek róla közzé egy 

cikket (https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=3537 ). E projekt 

jutalmazása lehetőséget kínál arra, hogy megmutassuk az uniós strukturális alapok 

beruházásainak jelentőségét és hozzáadott értékét a társadalmi és civil társadalmi 

kezdeményezések és a nem kormányzati szervezetek szektorának növekedése 

szempontjából. 

 

 

 

 

 

http://www.manoguru.lt/
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=3537
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LUXEMBURG 
 

RESPECTEACHOTHER 

 

szövetség/szervezet 

 

a tevékenység helyszíne: Luxemburg, nemzeti szinten 

 

 

„A munkába való napi bejárás számomra rémálommá vált. Egy évig megfélemlítés áldozata 

voltam. Kezdetben marginalizálódtam, és utána fokozatosan jöttem csak rá, hogy 

megfélemlítés és verbális zaklatás áldozatává váltam. Az engem ért incidensek nagyon 

megviseltek, és úgy döntöttem, hogy felmondok a munkahelyemen, ugyanis a kialakult 

helyzetet nem lehetett munkahelyi mediációval megoldani. Nemcsak én, hanem a 

környezetemben élők is hosszú és nehéz utat jártak be. Számomra egyértelmű, hogy sokan 

nem mernek beszélni erről a problémáról, ám a körülöttük lévő embereknek megfelelően kell 

reagálniuk, ha nem akarják véglegesen elveszteni áldozattá vált társukat.” - mondja Vanessa 

Tani, a RespectEach Other elnöke. 

 

Az egyesület célja, hogy műhelytalálkozókat szervezzen az iskolákban, az érintettek első 

kapcsolattartó pontjaként szolgáljon, átirányítsa őket a megfelelő támogató központba, és a 

problémára tájékoztató kampányokkal hívja fel az emberek figyelmét. Mottójuk tehát a 

lehető leghamarabb történő fellépés az áldozatok támogatása és meghallgatásuk érdekében, 

és hogy segítsék őket abban, hogy önbizalmukat visszanyerve folytatni tudják életüket. 

 

A RespectEachOther hiszi, hogy az egymás iránti bizalom a tartós lelki sérülésektől mentes 

jövő irányába tett első fontos lépés. Az egyesület eziránt vállalt kötelezettséget. 
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MÁLTA 
MONUMENT OF MERCY  

 

egyesület/szervezet 

nem kormányzati szervezet 

 

honlap: www.dartalprovidenza.org  

 

a tevékenység helyszíne: Málta,nemzeti szinten 

 

 

Az Id-Dar tal-Providenza mindig családias környezetet biztosított azokban az otthonokban, 

amelyeket olyan fogyatékossággal élő személyek számára alakítottak ki Máltán, akik nem 

élhetnek együtt a családjukkal.  

 

Az a szellemiségük, hogy biztosítsák Máltán az elszigeteltség kockázatának kitett emberek 

közösségi ellátását. Ez a nem kormányzati szervezet által működtetett közösségi szolgáltatás 

méltóságot és jogokat biztosít a fogyatékossággal élők számára, ami jól szemlélteti az Európai 

Unió Alapjogi Chartájában meghatározott belső értékeket. A nem kormányzati szervezet négy 

otthont hozott létre a máltai Siġġiewi, Qawra, Birkirkara és Żurrieq közösségben. Az ötödiket 

St Julianban tervezik megnyitni a következő hetekben. Céljuk, hogy az uniós normákkal és 

értékekkel összhangban integrálják a fogyatékossággal élő személyeket a közösségbe. Ez 

szerepvállalásra ösztönzi az otthonokban lakókat, akiket mindennapi feladatokkal bíznak meg. 

Jelenleg a Dar tal-Providenza 115 személynek ad otthont, akik különböző formájú 

fogyatékossággal élnek. Életkoruk 8 és 80 év között mozog. A szervezet ezenkívül 

rendszeresen ajánl fel tehermentesítő szolgáltatásokat. Múlt évi kiadásaik 5 millió eurót 

tettek ki, amelyet adománygyűjtéssel gyűjtöttek össze. A Covid miatt drasztikusan csökkentek 

az adományok, és különböző biztonsági intézkedéseket is végre kellett hajtaniuk, miközben a 

szervezet vezetőjének személyes harcát is meg kellett vívnia a rákkal, de eközben is 

folyamatosan dolgozott. A Covid19-válság közepette mobiltelefon-adományozást szerveztek 

az otthonok lakói számára, hogy virtuálisan találkozhassanak szeretteikkel.  

 

 

A Dar tal-Providenza a legnemesebb máltai és európai értékeket testesíti meg. A rendkívül 

nehéz körülmények között végzett kiváló munkájuk, melyet társadalmunk 

legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő tagjai érdekében végeznek, az EU legjobb oldalát 

mutatja. 

 

 

 

http://www.dartalprovidenza.org/
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HOLLANDIA 
A STICHTING AERODELFT FŐNIX PROJEKTJE 

 

egyesület/szervezet 

alapítvány 

 

honlap: www.aerodelft.nl  

 

A tevékenység helyszíne: Hollandia, nemzetek feletti / európai szinten 

 

E küldetésen úgy dolgozunk, hogy lehetőséget adunk a diákoknak arra, hogy megtanulják, 

hogyan ötvözzék a kreativitást, a műszaki tudományokat és a csapatmunkát, hogy 

forradalmasíthassák a légiközlekedési ágazatot. Diákokként megértjük, hogy erre a 

forradalomra azért van szükség, mert a jelenlegi repülőgépfejlesztésekkel a szén-dioxid-görbe 

az elkövetkező években nem fog kilaposodni. Ezért folyékony hidrogénes drónunk és pilóta 

által működtetett repülőgépeink hidrogén-elektromos meghajtással repülnek a fedélzeten 

található hidrogénüzemanyag-cellával, valamint saját gyártású és tanúsítvánnyal rendelkező 

folyékonyhidrogén-tartályunk segítségével. A folyékony hidrogénnel való repülés során csak 

egy melléktermék keletkezik: vízgőz. Még azon is dolgozunk, hogy ezt a vízgőzt folyékony vízzé 

alakítsuk annak érdekében, hogy kiküszöböljünk minden lehetséges környezeti kárt.  

 

Diákjaink Olaszországból, Spanyolországból, Kínából, Svájcból, Németországból, Bulgáriából, 

Finnországból, Lettországból, az Egyesült Királyságból, Indiából, Belgiumból és Hollandiából 

érkeznek. Minden évben új diákcsapatot toborzunk, hogy folytathassuk forradalmunkat, és az 

új diákoknak lehetőséget adjunk arra, hogy ezen a forradalmon dolgozzanak és tanuljanak. 

Arra ösztönözzük a diákokat, hogy csatlakozzanak hozzánk, és segítsenek felhívni a 

társadalom figyelmét arra a forradalomra, amelyen dolgozunk. Olyan nagyszabású 

rendezvényeken veszünk részt, mint a „Változtass Most!” csúcstalálkozó párizsi világkiállítása, 

a Nemzetközi Hidrogénüzemű Légiközlekedési Konferencia és sok egyéb rendezvény. 

Ebédidőben online egyetemi előadásokat és prezentációkat tartunk középiskolásoknak. 

 

Partnereinkkel együtt dolgozunk annak érdekében, hogy folyékony hidrogénüzemű 

repülőgépeket tervezhessünk, építhessünk, tesztelhessünk és ezekkel repülhessünk. 

  

http://www.aerodelft.nl/
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LENGYELORSZÁG 
 

A BÍRÓSÁGOK AUTONÓMIÁJÁÉRT KÜZDŐ BÍRÁK MÉLTÓSÁGÁNAK ÉS FÜGGETLENSÉGÉNEK VÉDELME 

LENGYELORSZÁGBAN 

 

egyesület/szervezet 

 

honlap: https://ruchkod.pl  

 

A tevékenység helyszíne: Lengyelország, nemzeti szinten 

 

 

A bíróságok autonómiájáért küzdő bírák méltóságának és függetlenségének védelme a 

Demokráciavédelmi Bizottság (Komitet Obrony Demokracji) legnagyobb projektje. Az 

egyesület ezt az alábbiak segítségével valósítja meg: 

 

– a kormányzati tevékenységekre, valamint a lengyel alkotmánnyal és az Európai Unió 

Alapjogi Chartájával ellentétes és bírák és a bíróságok függetlenségét veszélyeztető 

kormányzati törvényekre vonatkozó releváns információk nyomtatása és terjesztése, 

 

– keresetek benyújtása az EUB-hez, hogy állítsa le a lengyel hatóságok azon jogalkotási és 

végrehajtási intézkedéseit, amelyek veszélyeztetik a jogrendet, valamint a bíróságok és bírák 

függetlenségét, 

 

– nagyszabású és rendszeres tiltakozó és a bírák iránti szolidaritást kifejező akciók szervezése 

több mint 200 lengyel városban a lengyel igazságszolgáltatás tönkretétele ellen, illetve a 

lengyel bírák és ügyészek függetlenségének megőrzéséért, 

 

– tüntetések társszervezése, például a 2020. január 11-én a „Jogot a függetlenséghez, jogot 

Európához” mottója alatt összehívott „Ezer talár menete” esetében. A tüntetésen körülbelül 

50 ezer ember vett részt, köztük különböző európai országok – Ausztria, Németország, 

Görögország, Észtország, Olaszország, Lettország és Franciaország – bírái. Azért jöttek el mind 

Varsóba, hogy támogassák a lengyelek által a bírák és a bíróságok függetlenségéért folytatott 

küzdelmet. A Demokráciavédelmi Bizottság folyamatos védelmet nyújt az állami hatóságok 

által elnyomott és zaklatott bírák és ügyészek számára. A 2020. évi elnökválasztás során a 

választási bizottságok 13%-ába küldött megfigyelőket (az EBESZ jelentése szerint 4000 főt). 

 

 

  

https://ruchkod.pl/
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PORTUGÁLIA 
UMP – UNIAO DAS MISERICÓRDIAS 

 

egyesület/szervezet 

 

honlap: https://ump.pt  

 

A tevékenység helyszíne: Portugália, nemzeti szinten 

 

 

„Emberektől embereknek”. Ezzel a motóval az UMP projektje több mint 45 000 közvetlen 

munkatársat alkalmaz, akik közül 10 000 önkéntes, illetve több ezren közvetett munkatársak. 

A projekt végső célja, hogy humán-egészségügyi ellátást biztosítson mindenki számára, és a 

profit vagy a gazdasági növekedés helyett az egyenlőséget és a szolidaritást mozdítsa elő: 

segítve a hajléktalanokat, az árvákat, az időseket és a rászorulókat. 

 

2020-ban és 2021-ben az UMP által kidolgozott projekt kiemelkedő fontosságú volt a Covid19-

világjárvány Portugáliában való kezelése szempontjából, mivel egy vészhelyzeti terv 

végrehajtása révén több mint 160 000 ember részesült támogatásban 520 idősek otthonában, 

115 tartós ápolást-gondozást biztosító létesítményben, 23 kórházban, 295 óvodában és 300 

otthoni támogatást nyújtó szolgáltatónál. 

 

A projekt keretében nyújtott szolgáltatások különösen fontosak Portugália vidéki és távoli 

területein, ahol az alapvető jogok, például az idősek és a fogyatékossággal élő személyek 

jogainak tiszteletben tartása (az Alapjogi Charta 25. és 26. cikke), az egészségügyi és szociális 

ellátáshoz való hozzáférés (az Alapjogi Charta 35. cikke és 36. cikke), valamint a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió előmozdítása az UMP munkájától és jelenlététől függ. A projekt 

fajtól, életkortól, vallástól, etnikai identitástól vagy szexuális irányultságtól függetlenül több 

ezer ember méltóságteljes életét mozdítja elő. Az UMP és maga a projekt is a tényleges 

szolidaritást és az európai projektben rögzített értékeket testesíti meg. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ump.pt/
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ROMÁNIA 
 

GEOFOLK 

 

egyesület/szervezet 

 

honlap: www.facebook.com/geofolk.org  

 

A tevékenység helyszíne: Románia, transznacionális/európai szinten 

 

 

A Geofolk projektet – európai nőket, férfiakat és gyermekeket hagyományos népviseletben 

ábrázoló fényképek kiemelkedő gyűjteményét – 9 évvel ezelőtt indították útjára Románia 

erdélyi régiójának Odorheiu Secuiesc/Székelyudvarhely városában. A jelenleg 2000 ruhadarab 

fényképét tartalmazó projekt valószínűleg a világon a legnagyobb ilyen jellegű, hatalmas 

gyűjteménnyé nőtte ki magát. Ehhez a technikai, jogi hátteret a „Magyar Gyökerek – 

Hungarian Roots” nonprofit egyesület biztosítja. A projekt lelke Dávid Botond fényképész. 

 

A projekt általános célja a hagyományos népviseletek online digitális archívumának és 

dokumentációjának létrehozása oly módon, hogy a fényképész által egyedülálló módon 

megörökített kincsek gyűjteménye hozzájáruljon az örökség megőrzéséhez és a kulturális 

tudatosság növeléséhez. Minden fénykép más és más; lehetővé teszik, hogy elképzeljük a 

népviseletet hordó személy(ek) mögötti világot, hazájukat és életmódjukat. A fotók a Geofolk 

- Home | Facebook oldalon mindenki számára megtekinthetők, az adott ruházatnak a viselőik 

anyanyelvén megfogalmazott leírásával együtt. Az egyesület szabadtéri/beltéri kiállításokon 

mutatja be a gyűjteményt. 

 

A gyűjteményt további népviseletekkel kívánják kibővíteni az összes európai országból és a 

világ minden részéről. 

 

A Geofolk az európaiak művészeti és kulturális kezdeményezéseként született, és európai 

hozzáadott értéket képvisel kulturális örökségünk változatos nagyközönség előtti 

bemutatásában és annak a következő generációk számára történő megőrzésében, ezért 

európai figyelmet érdemel. 

 

 

 

http://www.facebook.com/geofolk.org
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SZLOVÁKIA 
 

ZMUDRI CIVICS STREAM 

 

egyesület/szervezet 

nem kormányzati szervezet 

 

honlap: www.zmudri.sk  

 

A tevékenység helyszíne: Szlovákia, nemzeti szinten 

 

 

Szervezetünk küldetése, hogy gyakorlati és polgári kérdésekkel foglalkozó rövid, érthető és 

szórakoztató videokurzusok révén naprakész és alkalmazható oktatási tartalmakat 

biztosítson. Az egyes kurzusok tartalma szakértőkkel (egy adott terület szervezeteivel vagy 

magánszemélyekkel) folytatott együttműködés révén jön létre, és a tartalmakat velük 

együttműködve alakítjuk ki, és a gyártás minden szakaszában (szövegírás, a képes 

forgatókönyv elkészítése, felvétel, utómunkálatok és szerkesztés) konzultálunk velük.  

 

A kurzusokat a gyártást követően Szlovákia egész területén általános és középiskolák számára 

terjesztjük több mint 4500 tanár segítségével, testre szabott módszertannal együtt (az 5E 

koncepciónak megfelelően: engage, explore, explain, elaborate, evaluate (bevonás, 

felfedezés, magyarázat, kidolgozás, értékelés)). 

 

Arra törekszünk, hogy javítsuk az állampolgári ismereteket oktató órákat és megerősítsük a 

demokratikus értékeket a diákok körében, valamint támogassuk a tanárok lelkesedését, hogy 

innovatív módon, fiatalosan tárgyalják ezeket a témákat osztályaikban. Így a diákok nemcsak 

a videotanfolyamok passzív fogyasztói lesznek, hanem az 5E módszer koncepciója révén 

képesek lesznek megvitatni a témákat.  

 

Az 1000 diákból álló mintán végzett felmérésünk szerint a diákok nagyra értékelik, hogy 

videóink rövidek, érthetőek, szórakoztatóak, és a „beszélő fej”, a grafika és a gifek 

kombinációjaként készülnek. A diákok 87%-a ajánlaná videóinkat osztálytársainak, 85%-uk 

szórakoztatónak és viccesnek találta videóinkat, 78%-uk pedig a mindennapi életben 

szükségesnek találta a tartalmat. 

  

http://www.zmudri.sk/
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SLOVENIA 
 

KRISTINA MODIC ÉS DR. SAMO ZVER – A SZOLIDARITÁSÉRT ÉS A PÁNEURÓPAI EGÉSZSÉGÜGY 

FEJLESZTÉSÉÉRT A RÁKBETEGEK SZÁMÁRA 

 

magánszemélyek csoportja 

 

A tevékenység helye: Szlovénia, nemzeti szinten 

 

 

Kristina Modic, a limfómás és leukémiás betegek szlovéniai egyesületének ügyvezető 

igazgatója, valamint Prof. Dr. Samo Zver, belgyógyász és hematológus, a ljubljanai egyetemi 

orvosi központ hematológiai klinikai tanszékének vezetője adománygyűjtő kampányt 

szervezett annak érdekében, hogy beszerezze a legkorszerűbb berendezést egy új sejtterápiás 

módszer alkalmazásához, amely számos, leukémiában és limfómában szenvedő beteg 

számára az egyetlen lehetséges kezelési módot kínálja és a túlélés egyetlen lehetséges útja.  

 

Erőfeszítéseik fontos szerepet játszottak abban is, hogy a ljubljanai egyetemi orvosi központ 

hematológiai klinikai tanszéke új helyiségeket kaphatott, ami a legösszetettebb vérrákos 

esetek kezelését lehetővé téve számos haláleset megakadályozásához járult hozzá. 

 

Elindítottak egy „Daj se na seznam” (Iratkozz fel a listára) elnevezésű kampányt, amelynek 

köszönhetően 4000 új őssejtdonor került be a nemzeti nyilvántartásba, valamint útjára 

indították a vérrákban szenvedő betegek első – „Skupaj na poti do zdravja” (Együtt az 

egészség felé vezető úton) elnevezésű – rehabilitációs programját, amely ingyenes, átfogó 

rehabilitációt biztosít. 

 

A Covid19 katasztrofális hatást gyakorolt a rák elleni küzdelemre, amely az európai 

egészségügyi unió egyik pillére, valamint a rákos betegekre. A világjárvány idején a 

diagnózisok késtek, a kezeléshez való hozzáférés pedig nehézségekbe ütközött. A rákkezelés 

terén még mindig rendkívül nagy a különbség a kelet- és nyugat-európai tagállamok között. A 

tudományos fejlődés és a legmodernebb kezelési módszerek biztosítása kulcsfontosságú e 

szakadék csökkentéséhez. Ezért méltó jelölt Kristina Modic és Dr. Samo Zver. 
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SPANYOLORSZÁG 
 

A Villa de Moya önkéntesei az irreguláris migránsok fogadásáért és 

integrációjáért 
 

Magánszemélyek egy csoportja 

 

A tevékenység helyszíne: Spanyolország, nemzetek feletti/európai szinten 

 

 

A Villa de Moya nevű kisvárosban (Las Palmas) annak ellenére, hogy korlátozott pénzügyi 

forrásokkal rendelkezik, az állampolgárok nagyon elkötelezettek a Kanári-szigetek partjaira 

érkező irreguláris migránsok befogadása és ellátása iránt. 

 

A válság 2019 végi kezdete óta e város polgárai az elsők között kínáltak fel létesítményeket a 

Kanári-szigeteken a bevándorlók számára, és átengedték a város menedékhelyét 50 felnőtt 

migráns elhelyezésére. 2020 márciusában kísérő nélküli kiskorúakat is fogadni kezdtek. 

 

A polgárok önként támogatták az együttműködést, az ellátást és az együttélést előmozdító 

számos kezdeményezést. Ezek között voltak szolidaritási fellépések és az afrikai kontinensnek 

nyújtott pénzügyi támogatás; találkozók a Kanári-szigeteken és az Afrikában élő vidéki nők 

között, együttműködési projektek a migránsok és szomszédaik között, műhelyfoglalkozások 

indítása az egyes kultúrák hagyományainak megismertetése céljából. Segítettek továbbá 

tucatnyi migráns gyermek beiskolázásában, tárgyi lefedettséggel; biztosították a művészeti 

ágak iránt érdeklődő fiatalok számára a művészeti iskolákba történő beiratkozást, és 

felajánlották nekik a csatlakozást a helyi sportklubokhoz. 

 

Bár a város Afrika iránti empátiája korábbra nyúlik vissza, a polgárai által 2020-ban a 

migránsok iránt tanúsított szolidaritást és vendégszeretetet mindenki – köztük a közigazgatás 

és a média – a befogadás, az integráció és az emberi jogok védelmének példájaként írja le. 
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honlap: www.awesomepeople.se  

 

A tevékenység helyszíne: Svédország, nemzeti szinten 

 

 

A bevándorlók svéd társadalomba való jobb integrációjának szükségessége alapján 

Ljusnarsberg városával az Awesome People szervezettel együttműködésben új képzési 

tantervet hoztak létre a bevándorlók szociális orientációs tanfolyamához.  

 

A passzív tanulás helyett aktív nem formális tanulási tevékenységeket vezettünk be a nemek 

közötti egyenlőség szempontjára fókuszálva, hogy megismertessük a svéd társadalmat, annak 

értékeit és normáit, amelyek betekintést, gondolkodást és eszmecserét biztosítanak a 

résztvevők körében. A módszertani anyag kidolgozására és tesztelésére a „Fókuszban a 

nemek közötti egyenlőség” elnevezésű első projekt keretében került sor sikeres 

eredményekkel, majd a második projekt keretében további tesztelésre került sor három 

különböző hátterű csoporttal.  

 

A projekt során oktatóknak tartottunk képzést az anyagról, és azt nemzeti szinten 

terjesztettük különböző svédországi konferenciákon, és a MILSA-ban (a szociális információs 

kommunikátorok/oktatók nemzeti képzése) a társadalmi orientációval kapcsolatos aktív 

tanulás példájaként szerepeltek. Egy Erasmus+ hálózati rendezvényen is bemutattuk az 

anyagot, és megkezdtük az együttműködést egy norvégiai önkormányzattal és egy 

németországi nem kormányzati szervezettel annak érdekében, hogy az anyagot és a módszert 

eljuttassuk ezekbe az országokba. Közösen pályáztunk támogatásra, hogy 

együttműködhessünk ezen, és várjuk az eredményt. 

 

Amellett, hogy hasznosabb és aktívabb tanulási tapasztalatot biztosítunk a résztvevőknek, az 

általunk használt módszerek a résztvevők egészsége szempontjából is előnyösek, mivel 

jobban összekapcsolódnak. 

 

http://www.awesomepeople.se/

