
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 

Mit 

szeretnénk 

elérni? 
Fiatalok foglalkoztatása  Kulturális örökség 

 

 

 

 

 

 

A projekt közvetlen hatást kíván gyakorolni, hat ország regionális kulturális örökségeinek 

feltérképezésén keresztül.  Négy dimenzióban szeretné tárgyalni a témát. Tárgyi, eszmei, 

digitális és természeti, amely egy oktatási és fejlesztési kézikönyv elkészítésével valósulna 

meg. A kézikönyv a partnerországokban projekt szinten lenne használva és tesztelve, annak 

gyakorlati szintű fejlesztése céljából. 

A kézikönyv mellett egy hálózat kiépítése és egy platform felállítása az elsődleges célunk, 

amely segítené az egyént, a helyi vezetőket, szakembereket, intézeteket, szervezeteket és az 

önkénteseket az együttes munkájuk során. A programban a fiatalok foglalkoztatásának 

erősitésével, a vállalkozói kedv megerősítésével, új munkahelyeket teremtve dolgoznánk, a 

kulturális örökségeinkre támaszkodva és megőrizve azokat. 



 

A képzési és oktatási kézikönyv 
fiatalok számára a munkateremtés 
céljából, innovatív megoldásokkal, 
módszerekkel és aktivitással.  

Egy nemzetközi tanulmány elkészítése 
akadémiai szinten. 

Hálozatosodás  

Erősítő és bátorító kampányok 
megvalósítása, a média platformok fejlesztése, a jó gyakorlati 
példák bemutatása a projektben. A megvalósítandó 48 
képzési program során 24 fiatal képzőt kiképezve, az alábbi 
6 országból. 

 

Egy Európai Platform létrehozása a fiatal munkakeresőknek és a munkáltatóknak, 

ezen eszközök segítségével, hogy tudják hogyan, milyen módszerekkel, innovatív 

részvétellel és aktivizmussal lehet a fiatalokat motiválni, miközben 

munkalehetőséget biztosít a történelmi örökségünk területén. 

 

Hogyan?  

  



 

Támogatók 

 

 

 

  
www.aid.com.gr 

 
 
 
 
 
 

www.association-regain.info 

 
 
 
 
 
 

www.diverseyouthnetwork.eu 
 

Az Alternative Inovation 
Development egy Görög non-
profit szervezet, amely a fiatalok 
aktivizmusán keresztül egy 
innovatív és nemzetközi 
párbeszédet kezdeményez. Az 
emberi jogok, a marginalizácio és 
a raszizmus (xenophobia, iszlám 
elleneség) ellen lép fel az oktatási 
és a támogatói szektorban, a 
kulturális örökség mentén. 

A Regain – Laborie Noble egy 
francia szervezet, amely helyet 
biztosít a tudás és sokszínűség 
területén. „Kreativitás 
mindenkinek.” Művészek, 
független kutatók, művészek, 
műkedvelők és minden érdeklődő 
számára. Lehetőséget és 
hozzáférést biztosít a fiataloknak, 
hogy tapasztalatot szerezzenek és 
önbizalmat, a fentarthatóság 
jegyében. 

A Diverse Youth Network (Diverz Ifjúsági 
Hálózat) kapcsolatot épít a 
különbözőségek között. Elsődleges céljuk 
a különböző csoportok közötti párbeszéd 
megteremtése és megerősítése, a 
diverzitás jegyében. Ezzel a rasszizmus, a 
homofóbia és az előítéletek ellen lép fel. 
Az együttműködést és az építő egymásra 
utaltságot erősíti a fiatalság között. 

 

www.key-action.com 

 
 

www.solyterra.com 

 

facebook/ngo.meraki 

A Kocatürk török szervezet 2018-
ban alakult. Célja az állami és civil 
oktatási szférák közötti 
egyenlőség megteremtése. 
Konzultál és munkalehetőségeket 
teremt fiataloknak annak 
érdekében, hogy az általános és 
elvárt oktatás az országban 
javuljon és a jövőben 
hatékonyabban fejlődhessen. 

A Teathro Sol y Tierra olasz 
partnerszervezet. Céljai közt 
szerepel a kreatív tanulás 
megsegítése és egy biztonságos 
környezet létrehozása, amely az 
alábbi pillérek mentén 
szerveződik: ökológiai, gazdasági, 
szociális és kulturális. Tréningeket 
és művészeti kurzusokat 
valósítanak meg. További céljuk a 
fenntartható élet stíluson alapuló 
filozófiájuk átadása, amely egy 
ökofalu modell alapját képezi. 
 
 
 

A Maraki egy Horvát szervezet, akik több 
területen is tevékenykednek. Céljuk a 
fiatalok mobilitásának növelése 
Europában. Számos non-formális és 
informális tanulási lehetőséget is 
biztosítanak számukra. Kreatív és 
innovatív lehetőségeket teremt, az aktív 
állampolgárság megerősödésére, 
különösen nagy figyelmet szentelve a 
fiatal állampolgárokra, akik hátrányos 
helyzetben vannak és kevesebb 
lehetőséggel rendelkeznek. 


