
Az elsajátítható 

KulcsKompetenciák  

Megszerezhető/fejleszthető kompetenciák:  

 Saját tanulási módszerek, erősségek, gyengeségek, 
készségek, alkalmasság értő ismerete 

 Fenntarthatósági és környezettudatos lépések elsajátítása 

 A kompetenciák változtatására és fejlesztésére való 
hajlandóságot támogató énkép, valamint a motiváció és a 
siker elérésében vetett hit megerősítése 

 Jártasság az együttműködésben különböző 
csoporthelyzetekben 

 Konstruktív kommunikáció és konfliktuskezelő készség 

 Együttműködésre épülő rugalmas csapatmunka. 

 Kezdeményezőkészség 

 Saját egyéni, kreatív és kifejezési szempontok másokéhoz 
való viszonyítása 

 Nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége iránt 

 Különböző üzenetek átadása, megértése vagy másokkal 
való megértetése, tömör és világos beszéd, fontos 
információk kiszűrése, saját érvek meggyőző 
megfogalmazása, mások nézőpontjainak teljes mértékű 
figyelembevétele 

 

 

 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány szeretné kifejezni 

köszönetét az ERASMUS+ Programnak, hogy támogatásával 

megvalósulhatott az „Energia Demokrácia Mindenkinek!” 

elnevezésű csereprogramunk. Másodsorban szeretnénk 

köszönetet mondani partnerszervezeteinknek, az erdélyi 

Hollósy Simon Művelődési Egylet, és a felvidéki Luminosus 

Nonprofit Szervezet résztvevőinek, hogy a csere egész ideje 

alatt aktívan, teljes figyelemmel együttműködve vettek részt a 

programokon, és megtiszteltek bennünket. Nem utolsósorban 

szeretnénk kifejezni köszönetünket a Kárpátikum Alapítvány 

minden segítőjének, önkéntesének, és mindazoknak, akik 

valamilyen módon hozzájárultak a csereprogram 

sikerességéhez, és hogy elképzeléseink megvalósulhassanak. 

Bízunk benne, hogy a jövőben is találkozunk még! 

 

 

 

 

"Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. A 

projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a 

Magyar Nemzeti Iroda véleményét, mely intézmények felelőssége a 

projektre nem terjed ki.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Készült a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány megbízásából 



Székhely: str. Lucian Blaga, nr. 48., 435500 Sighetu 

Marmatiei, Románia 

E-mail: hollosysimon@facebook.com 

Weboldal: www.facebook.com/hollosysimon 

 

Székhely: Hlavná 142/21., 079 01 Veľké Kapušany, 

Szlovákia 

E-mail: info@luminosus.sk 

Weboldal: www.luminosus.sk 

 

Luminosus, n.o 

 

A pályázó szervezet 

 

 

 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 2006-ban alakult Egerben, 

jelenleg a központi székhely mellett 5 hazai megyében 

rendelkezik telephellyel. A szervezet több tucat főleg 

fenntarthatósági tematikájú programot valósított meg: 

megújuló energiaforrások népszerűsítése, vidékfejlesztők 

képzése, elmaradott kistérségek fejlesztése, határon túli 

magyarok támogatása, fotópályázat, természetvédelem 

népszerűsítése, táborok szervezése. Az Alapítvány munkáját 

több mint 50 fő, főleg fiatal önkéntes segíti. Alapítványunk 

tartós közérdekű céljainak megfelelően a hazai elmaradott 

vidéki területek társadalmi-gazdasági felzárkózását kívánja 

segíteni elsősorban a már bevált, jól működő Európai Uniós 

példák hazai viszonylatban történő gyakorlati alkalmazásával, 

valamint a fiatalok aktivizálásával, innovatív oktatásával és 

társadalmi szerepvállalásuk erősítésével.  

Szervezetünk nagy tapasztalatokkal rendelkezik a fiatalok 

nemformális és informális oktatásával és képzésével 

kapcsolatban. Korábban lebonyolított ifjúsági cseréink: 

 „Fiatalok megújuló energiákkal” (2013.09.17-25.) 

 „Forduljunk Zöldágra” (2014.06.14-21.) 
 
 

 

 

Partnerszervezeteink 

Hollósy Simon Művelődési Egylet 

Szervezetünk 1992-ben alakult. 

Kezdetekben legfőbb tevékenysége a 

szervezet keretén belül működő 

kórus, valamint az ifjúsággal való 

rendszeres foglalkozás. A szervezet 

az utóbbi időszakban a fiatalság 

nevelése és képzése mellett 

felnőttoktatással is foglalkozik a rendszeres népfőiskolai 

tevékenység által, valamint néhány éve a Romániai Magyar 

Gazdaszövetség partnerségével gazdaképzéssel is. 2011-ben 

fiatalok vállalkozóvá válásának elindítását segítő könyvet 

adtunk ki. Jelenleg mintegy 100 fő aktív taggal rendelkezünk, 

akik jelentős számban fiatalok. 

 

Luminosus, n.o.  

Szervezetünk 2008-tól 

tevékenykedik Kelet-

Szlovákiában, Nagykaposon. Célunk, 

hogy az Ung-vidéki magyar közösség kulturális és gazdasági 

fejlődéséhez hozzájáruljunk a célközönségnek szóló kulturális 

és gazdaságélénkítő programokkal. Rendszeresen szervezünk 

gazdasági- és pályázatírói szemináriumot a környék kis- és 

középvállalkozói, illetve a civil szféra számára. A Luminosus 

n.o. nonprofit szervezetet tevékenységével hozzájárul a 

Bodrogköz és Ung-vidék társadalmi-, szociális- és műveltségi 

felemelkedéséhez. 

A projekt rövid 

összefoglalója 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mogyoróska kicsiny 

településén valósult meg az „Energia Demokrácia 

Mindenkinek!” címet viselő ifjúsági csereprogramunk, melynek 

keretén belül 16-25 éves fiatalokat fogadtak a házigazda 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány programfelelős munkatársai 

és önkéntesei.  Partnerszervezeteink, a felvidéki Luminosus 

nonprofit szervezet és az erdélyi Hollósy Simon Művelődési 

Egylet fiatal résztvevőivel együtt 54 fő vett részt a színes és 

izgalmas programokon. A 2015. március 14-22. között 

rendezett csereprogram egyik érdekessége, hogy szinte 

megdupláztuk a programnak helyet adó, 60 lelkes aprófalu, 

Mogyoróska lélekszámát. 

A három ország fiataljai a programok során nemformális és 

informális tanulási módszerek segítségével sajátíthatták el 

azokat a szakmai tapasztalatokat és kompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek egy „élhetőbb Európa és környezet” 

kialakításhoz. Főként a fiatalság jogaira, és azok demokratikus 

érvényesítésére, az ifjúsági munkára, valamint az 

energiademokrácia és fenntarthatóság témakörére helyeződött 

a hangsúly. A résztvevők a kreatív gondolkodásmód, a 

vállalkozókészség és a feladatok gyakorlati megvalósításának 

készsége mellett életre szóló élményekkel és barátságokkal 

gazdagodhattak. 

 

Székhely: Kolozsvári u. 34 fsz/2., 3300 Eger, 

Magyarország 

E-mail: info@karpatikum.hu 

Weboldal: www.karpatikum.hu 
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