
 

 

ZSELIC VIDÉKFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 

 

A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. júniustól kezdi meg a Fiatalok Lendületben 

Program által támogatott saját képzési programjának megvalósítását. A programra elsősorban 

Kaposvárról és a Kadarkúti Kistérségből várjuk a 15 és 30 év közötti fiatalok jelentkezését. A program 

térítésmentesen vehető igénybe. A várható létszám: 15 fő. Helyszín: Szenna, Patca. A program 12 

alkalomból áll. (Júniustól indul, szombati napokon, de végleges időpontok a jelentkezőkkel 

egyeztetve kerülnek megállapításra.) A program alapvetően 4 modulból áll: Európai Unió 2 alkalom 

(12 óra), Pályázatírás és Projektmenedzsment 5 alkalom (30 óra), Informatika 3 alkalom (18 óra), 

Környezeti nevelés 2 alkalom (12 óra). 

A 4 modul úgy épül egymásra, hogy a program által kitűzött célok minél könnyebben 

megvalósíthatóak legyenek. A programnapokon történő részvétel által a fiatalok alapvető 

kompetenciákat sajátíthatnak el, hozzájárulva a saját, személyes fejlődésükhöz, az aktív (európai) 

polgári részvételükhöz, javítva a társadalomba való beilleszkedési és a foglalkoztatási kilátásaikat. A 

program a fiatalokat az ifjúságot érintő problémák kreatív megoldására, saját érdekeik 

érvényesítésére kívánja ösztönözni. E cél érdekében olyan konkrét témák kerülnek feldolgozásra, 

melynek eredményeként, még a jelen program lezárását megelőzően, a fiatalok egy általuk 

létrehozott, a fiatalok érdekében tevékenykedő új civil szerveződést hoznak létre, amit önfenntartó 

módon képesek menedzselni a továbbiakban. Ennek feltételeként a képzés során megszerzett 

tapasztalatokra alapozva, az újonnan létrehozott szervezet, még a jelen projekt lezárását megelőzően 

minimum három új projekt terv megvalósítására nyújt be pályázatát az Európai Unió és a Magyar 

Állam által nyújtott támogatási források elnyerésére. 

A programnapokon az oktatásokat nem a hagyományos értelemben vett „a tanár kiáll a pulpitusra a 

diák pedig meghallgatja” módon kell elképzelni. Ezen alkalmakkor az oktatás kötetlen formában 

zajlik. A résztvevők bármikor kiegészíthetik az elhangzottakat saját észrevételeikkel és 

megállapításaikkal. A hagyományos/formális oktatási rendszertől eltérően itt nem feltétlen cél a 

lexikális ismeretek átadása, illetve azok visszakérdezése. Az oktatások a gyakorlati oldalról közelítik 

meg az aktuális témát, elősegítve fiatalok képességeinek kibontakozását. Az adott témakörben a 

mindennapokban használt gyakorlati készségeket lehet elsajátítani. 
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„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány 

(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak 

bárminemű felhasználásáért.” 


