
A program helyszíne: Lučenec - Losonc (SLOVAKIA)  

Az előkészítés és a  megvalósulás időpontja: 22/04/2014 - 27/04/2014 

A program rövid leírása: 

A megvalósult program teljes mértékben kompatibilis volt a pályázati kiírás általános és specifikus feltételeivel, 

mivel a kedvezményezett Scholaris Polgári Társulás alapszabálya és valós tevékenysége az EU víziójával és 

meghatározott irányelveivel azonos tevékenységet fejt ki a meghatározott tevékenységi köre alapján. A 

tervezett programpontok az adott témaköröket a támogató intézmény metodikai ajánlása alapján dolgozták fel 

– konferencia, workshop, viták, bemutatók és szakmai előadások keretein belül. 

a/ Multikulturális közösség és tolerancia, interkulturális vita és bemutatók az egyes EU-tagországok 

szakelőadói által 

b/ Európai identitás és helyi identitás -  workshopok, szakmai viták az adott témákban 

c/ Idős generáció – tevékeny generáció: az aktív időskorúak szakmai tevékenysége a programban 

d/ A nők, az etnikai csoportok, a nemzeti kisebbségek helyzete a társadalomban – pozitív tapasztalatok és 

negatív tendenciák a társadalmunkban, megoldások keresése, best participe, azaz, legjobb példák az adott 

problémakörben 

e/ Az EU jövője, a régiók jövője, a polgárok jövője – az európai vízióval azonos jövőkép keresése az egyes 

helyzetekben. Interaktív szakmai vita a közös jövőnkről az EU-ban 

f/ Ünnepi programok, a patnerség deklarálása és megerősítése a hosszútávú együttműködés céljából – a 

többnapos rendezvény befejezése ünnepi keretek között, a szakmai tevékenységek közös kiértékelése és 

díjazása. A további közös munka és partneri együttműködés kinyilatkoztatása a szülőföldünk és az EU 

fejlődése céljából 

Az előkészületek és a program összefoglalója 22/04/2014 – 27/04/2014 között: 

 Küldöttségek fogadása, elszállásolás biztosítása, bemutató programok elkészítése, ünnepi programok 

 Konferencia – multikulturális közeg és a tolerancia fontossága, interkulturális vita és bemutatók  

 Szakmai szekciók workshopjai, esti csoportos szakmai viták – európai identitás, helyi identitás 

 Partnerek börzéje és bemutatkozása 

 Szakmai utak a régióban Fiľakovo-Fülek, Lučenec-Losonc, Modrý Kameň-Kékkő 

 Losonc önkormányzatával való kapcsolatteremtés 

 Szakmai intézmények felkeresése Nógrádban 

 Partnerek szakmai tanácskozásai 

 A szakmunkák kiértékelése, workshopok, konferencia  

 A Citizenship Program bemutatása, partnerek kölcsönös bemutatkozása  

 Ünnepi záró program, az együttműködés ünnepi deklarálása 

 


