GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASÁG
Fédération des Conseils Municipaux d’enfantts et Jeunes
Federation of Children’s and Youth Municipal Councils

Lépj egyet előre!
Szakmai nap

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság a „Lépj egyet előre!” című projektjének
keretében az ifjúsági érdekképviselet témaköre iránt érdeklődő szakemberek, ifjúsági
munkások számára Szakmai napot rendez, amely keretében bemutatja jelen projektjét,
illetve az abba történő bekapcsolódási lehetőségeket.
A rendezvény időpontja:
A rendezvény helyszíne:

2016. október 20. 10:00
Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház, Klubterem
(1138 Budapest, Dagály utca 15/A)

A Szakmai nap tervezett programja:
10:00 Regisztráció
10:30 Megnyitó: Gulyás Barnabás, a GYIÖT elnöke
10:40 A gyermekönkormányzatiság eredetének és lényegének rövid bemutatása
11:10 A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság rövid bemutatása
11:30 A “Lépj egyet előre!”projekt részletes bemutatása
12:00 Szendvicsebéd
12:45 Vitaindító előadás a régióban élő fiatalok társadalmi részvétele kapcsán
13:10 Workshop jellegű beszélgetések az ifjúsági érdekképviselet témakörében
14:45 A workshopok rövid összegzése, a további lehetőségek és tevékenységek ismertetése
15:00 A találkozó zárása, majd lehetőség kötetlen beszélgetésre
Várunk minden olyan, az ifjúsági szakmában dolgozó szakembert, munkatársat, önkéntest,
civil szervezeti vezetőt vagy lelkes fiatalt, akit érdekel a települési gyermek és/vagy ifjúsági
önkormányzatok világa, szívesen ismerné meg azt, hogy e szervezetek létrejötte és működése
hogyan zajlik, szeretne segítséget kapni a helyi érdekképviseleti szervezet életre hívásához.
A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de előzetes online regisztrációhoz kötött.
Jelentkezési határidő: 2016. október 17. hétfő
A jelentkezési lap innen elérhető:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-vObMLNVu7esVlspzM83Q9tueSEGOum1YsEKF2u-8ODVOQ/viewform
További kérdés esetén információ Bálint Andreától kérhető a gyiot@gyiot.hu e-mail címen
70/555-2450-es mobiltelefonszámon.

Mindenkit szeretettel vár a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság

A projekt a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásával valósul meg.
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A Lépj egyet előre!
című projekt rövid bemutatása

A “Lépj egyet előre!” projekt egy tájékoztatáson és mikrotréningeken alapuló programsorozat,
amelynek célja, hogy célzottan Pest megyében és környékén segítse az ifjúsági
érdekképviselettel is foglalkozó közösségek létrejöttét, vagy a megalakulás előtt álló csoportok
fejlődését.
Az októberi Szakmai nap során, és az azt követő napokban van lehetősége a résztvevő
szakembereknek megismerni és jelentkezni a projektbe, amelyet követően RoadShow-kra
kerül sor, a jelentkezett településeken. Ezek programja azonos tematika mentén, de a
Szakmai nap workshopjain elhangzott és később telefonon és elektronikus úton egyeztetett
helyi sajátosságok figyelembe vételével kerülnek majd megvalósításra.
A RoadShow-k a jelentkező településen kerülnek megvalósításra a jelentkezők által biztosított
helyszínen, ahol a GYIÖT képviselő kb. 2-3 óra időtartalmú minitréning során tájékoztatják a
helyben élő fiatalokat a gyermek és ifjúsági önkormányzati forma által nyújtott
lehetőségekről.
A RoadShow-k szakmai tartalmát és kellékeit a GYIÖT biztosítja, valamint segédanyagokat
biztosít e rendezvények népszerűsítéséhez. A jelentkezők feladata a RoadShow helyszínének
biztosítása, valamint az érdeklődő fiatalok meghívása a rendezvényhez.
A RoadShow során bemutatásra kerül az a szakmai kiadvány, amelynek célja az érdeklődő
fiatalok és segítőik számára támpontok nyújtása a gyermek és ifjúsági önkormányzat
létrehozására.
A 2016 őszén megvalósuló RoadShow-k után a projektben részt vett szakemberek és fiatalok
számára ismételten biztosítjuk a megyei szintű találkozási lehetőséget a tapasztalatok
összegzése céljából, amely Szakmai napra 2016. november 29-én kerül majd sor.

A projekt a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásával valósul meg.

