
A PROJEKTRŐL RÖVIDEN

Az állami gondozásban nevelkedett, biológiai családjuk-
tól elszakadt gyermekek és fiatalok számára a gyermek-
védelmi rendszer elhagyása rendkívül megterhelő, mert 
gyakran formális támogatás és funkcionális szociális 
háló nélkül maradnak. Emellett számos más kihívással is 
szembe kell nézniük, amelyeket az önálló élet hozadéka 
eredményez.

YOUTH MOVING Erasmus+ projekt célja a gyermekvé-
delmi rendszert elhagyó fiatalok részvételének fokozása 
az európai demokratikus életben, aktív polgári szerep-
vállalásuk révén, különös tekintettel arra, hogy miként 
léphetnek kapcsolatba az alternatív ellátás területén 
érdekelt felekkel, hogyan fejezhetik ki álláspontjukat, 
és hogyan érjék el, hogy véleményüket meghallgatás-
sák. Ezeket a célok két projekt eredmény létrehozásával 
érhető el: 

1. műhelymunkák szervezéséhez egy tananyag kidol-
gozása, melynek célja hogy ösztönözze a gyermek-
védelmi rendszerben lévő fiatalok részvételét a tár-
sadalom demokratikus folyamataiban;

2. rövid film, amely felhívja a közvélemény figyelmét az 
állami gondozásból származó fiatalok demokratikus 
folyamatokban való részvételének fontosságára. 

A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI A 
KÖVETKEZŐK:

 • a hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozó 
szakemberek készségeinek fejlesztése;

 • a fiatalok támogatása a társadalmi életben való 
aktív részvételben;

 • a korlátok leküzdése;
 • a fiatalok véleménynyilvánítására való ösztönzés.

ELSŐ NEMZETKÖZI PROJEKTTALÁLKOZÓ

A Youth moving – Fiatalok mozgásban című projekt első 
transznacionális találkozóját 2021. december 6 -7-én tar-
tották meg a partnerek online, amelyben, Sirius, a projekt 
koordinátora volt a házigazda. A találkozó elején a part-
nerség képviselői beszéltek az általuk képviselt szerveze-
tek és intézmények hatásköréről, szervezeti hátterükről, 
korábbi tapasztalattaikról, humán erőforrásukről és kife-
jezték hajlandóságukat a projektben való teljes körű rész-
tévelükről. A találkozó során Sirius, a projekt koordinátora 
bemutatta a projekt fő gondatmentét, és elmagyarázta mi 
a hátterében, miért fontos a célcsoport számára. A koor-
dinátor továbbá bemutatta a projekt tevékenységek cél-
jait és célkitűzéseit, valamint a tervezett eredményeket. 
Részletes prezentáció készült, amely minden egyes pro-
jekteredményhez szükséges lépést tartalmazott. A me-
nedzsmentre, a disszeminációs terv és az érdekelt felek 
listájának kidolgozására is jutott idő, amit a románia part-
ner, a DGASPC HR ismertetett. Az olasz Co&So mutatta 
be a Minőség menedzsment képikönyvet, a projekt előre-
haladásának, minőségének és eredményeinek kiértékelési 
tervét. Az APDES tájékoztatta a partnereket az alternatív 
ellátásból származó fiatalok demokratikus folyamatokban 
való részvételének ösztönzését célzó műhelymunkák tan-
anyagának vázlatát. Erre azért van szükség, hogy kutatá-
sokat végezzünk a fiatalok bevonásával és az EU bevált 
gyakorlataival kapcsolatban. A FAMO néhány filmkészí-
tési lehetőséget említett, különböző stílusokat a film ké-
szítéshez, amely az alternatív ellátásból származó fiatalok 
különböző történeteit mutatja be – dokumentumfilm, na-
rratíva, animáció. Ez a film különböző kihívásokat mutat 
be, amelyekkel az alternatív ellátásból származó fiatalok 
szembesülnek, miközben elköltöznek. A partnerek egyet-
értettek abban, hogy a jövő évben megrendezésre kerülő 
képzés nagyszerű lehetőség, ahol a partnerországok fia-
taljai részt vehetnek az érdekérvényesítő készségek elsa-
játításában forgatáson és vágási munkákban való részt-
vételen  keresztül. Ezzel a tevékenységgel a partnerség 
meg akarja mutatni az európai politikai döntéshozóknak a 
gyermekvédelmi rendszerből való kilépés során felmerülő 
problémáikat.

Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott tá-
mogatása nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizá-
rólag a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem 
tehető felelőssé a benne foglalt információk bármilyen fel-
használásáért. 
További információkért, látogassanak el a pályázat honlapjá-
ra http://youthmoving.eu vagy keressék fel a “Youth moving” 
Facebook oldalt.

Ismerd meg a partnereket

Sirius -  Horvátország 
http://centar-sirius.hr - coordinator

APDES – Portugália 
http://apdes.pt

FAMO – Cseh Köztársaság  
https://www.filmovka.cz 

DGASPC Harghita -  Románia 
http://www.dgaspchr.ro/

Co&So – Olaszország 
http://www.coeso.org

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece – Horvátország 
http://www.udomiteljizadjecu.hr/


