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Youth&SPA
AlakítsdTusnádfürdő jövőjét
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

•
•
•

16-25 év közötti az életkorod és Tusnádfürdőn élsz vagy tanulsz
Jól kommunikálasz angol nyelven (társalgási szinten - középfokon)
Vannak ötleteid, hogy miként lehetne városod jövőjét alakítani és véleményed
szeretnéd megosztani
• Élhetőbbé szeretnéd tenni a városodat
• Szeretnél találkozni fiatalokkal és döntéshozókkal Tusnádfürdőről és más európai
városokból

A programról:
„Nincs
Nincs beleszólásom városom ügyeibe. Nincsenek a fiatalok számára lehetőségek
városomban. Még nem tudom, hogy hol fogok tanulni/élni
tanulni élni miután tanulmányaimat
elvégeztem. Kíváncsi vagyok más fiatalok hogyan élnek vidéki térségben.”
térségben ”
Ha ezen kijelentések bármelyikét felvetetted és érdekel a helyi és uniós szintű döntéshozás
folyamata, akkor ez a program Neked való.
A projekt keretében lehetőséged lesz helyi vagy nemzetközi eseményeken részt venni. Ezek
célja feltérképezni városod lehetőségeit, ugyanakkor m
már
ár településekét is, elsősorban a
fürdővárosok vonatkozásában. A feldolgozott témák széles skálájának köszönhetően –
bekapcsolódás a döntéshozás folyamatába, fiatal vállalkozók, migráció, helyi értékek és
kultúra – ismereteket nyerhetsz és megbeszélheted ezeket
ezeket a helyi és nemzetköz
nemzetközi
résztvevőkkel, döntéshozókkal, megoszthatod
m
tapasztalataidat velük a fejlődés érdekében.
A projekt végeztével lehetőség nyílik, hogy a város támogassa egy Ifjúsági Tanács
létrehozását a fiatalok részvételével, hozzájárulva ezált
ezáltal
al a város életének hosszútávú
alakításához.
A különböző tanulási tevékenységeken kívül, nemzetközi flashmobba is
bekapcsolódhattok, ezáltal ráirányítva a figyelmet a fiatalok véleményének fontosságára.
Ugyanakkor lehetőség nyílik a nyelvismeretek gyarapításán kívül a tárgyalási és előadói
képességeket is fejleszteni és nem utolsó sorban megismerni más kultúrákat, életre szóló
barátságokat kötni.
Helyszínek: Hévíz
évíz (Magyarország), Lendava (Szlovénia), Tusnádfürdő (Románia), Iseo
(Olaszország), Brüsszel
el (Belgium).
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Időtartam: 2018. szeptember – 2019. december
A pályázás módja: azanyagot a majlatzita@hargitamegye.roe-mail
mail ccímre szükséges
eljuttatni február20-ig.
Pályáznilehetegy maximum 1 oldalasangol
oldalasangolnyelvűesszémegírásávalvagyegy
megírásávalvagyegy maximum 2
percesangolnyelvűkisfilmelkészítésével
elkészítésével,,
amelybenkiemelitek,
hogymiértszeretnétekrésztvenni a projektben.
Azegyénipályázókonkívülcsoportok
is
jelentkezhetnek,
oldalasesszévelvagyegy 5 perces
perceskisfilmmellehetpályázni.

ebbenazesetbenegy

3

A pályázatok elbírálása:Egyelbírálóbizottságválasztjaki
Egyelbírálóbizottságválasztjaki a projektrésztvevőit, összesen 8 főt
a beérkezettanyagokalapján.
Továbbikövetelmények:
- Megfelelő
ő angol nyelvismeret
- Kreativitás és érdeklődés a program célkitűzései iránt
- Nyitottság
yitottság más kultúrák és álláspontok irányába
- Csoportos pályázás egy iskola vagy egy osztály részéről előnyt jelent
Továbbiinformációk:
Kapcsolattartó: Majlat Zita
Zita–projekt
majlatzita@hargitamegye.ro

menedzser,

mobil

0743-780567
780567,

e-mail:

