
 

 

 

Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan  

„Testvérvárosok polgárainak találkozói” 

Ludányhalászi Múltjáért és Jöv őjéért K. Közhasznú Alapítvány - Hungary 

„Közösen a jöv őért Európában” c. pályázat  

 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 300 állampolgár részvételével, akik közül 130 Ludányhalászi 
Múltjáért és Jövőjéért K. Közhasznú Alapítvány (HU), 20 Leliceni (RO), 40 Beliná (SK), 30 Darkovice (CZ), 
30 Olováry (SK), 30 Velká nad Iplom (SK), 20 Tyczyn (PL) polgárai. 

Helyszín:  Ludányhalászi, Magyarország . 

Dátumok: 11/06/2014 és  15/06/2014 között. 

Részletes leírás: 

11/06/2014 • A meghívott települések polgárai, a különböző intézmények, szervezetek képviselői az első napon a 
programok folyamán megismerkedtek, bemutatkoztak egymásnak. Workshop keretén belül bemutatták a 
többnapos program szakmai részét és megvitatták a részleteket.  A kötetlen eszmecserék folyamán rögtön az első 
napon kialakult az a testvéries hangulat amely szociálpszichológiai szempontból is szükséges volt a rendezvény 
pozitív kicsengéséhez, a résztvevők aktív hozzáállásához, és a projekt sikerességéhez. 

 12/06/2014 • A konferencián és az előadások alapján szakmai tájékoztatást kaptak a jelenlévők egymás 
tevékenységéről, úgy az önkormányzati, mint a gazdasági szférában, illetve a civil szervezetek, egyesületek, 
amatőr együttesek, sportklubok, társulások tevékenységéről.  Egy szakmai börze segítségével elősegítettük az 
együttműködés folyamatát a lehető legszélesebb témakörökben. 

13/06/2014 • A workshop, előadások alatt részletesen megtárgyaltuk a konkrét együttműködési formákat és 
deklaráltuk a jövőbeni  hatékony együttműködést. A program célja az Európa a Polgárokért Program 
népszerűsítése  - ezt az üzenetet és egyben konkrét  eredményt tolmácsolta a rendezvény a több száz  
résztvevőnek, vendégnek, nézőközönségnek.  A meghívott  településekről több tucat egyesület képviseltette 
magát a rendezvényen. 
 
14/06/2014 • Aláírásra kerültek az együttműködési szerződések, melyek tartalmazzák a hosszútávú 
együttműködés alapvető pontjait. A közös ebéd, illetve a délutáni szabadprogram hozzájárult a kapcsolatok 
elmélyítéséhez. A kötetlen beszélgetésen szakmai témákat fejtegettek a partnertelepülések képviselői, illetve 
tapasztalatcsere bontakozott ki. A szakmai megbeszélések már a konkrét cselekvési program tudatában 
hangzottak el, segítve a program szakmai részének megfogalmazását, kiegészítését. 
 
15/06/2014 • A konferencián  részletesen megtárgyaltuk a konkrét együttműködési formákat és deklaráljuk a 
jövőbeni  hatékony együttműködést. A program célja a Citizenship Programjának népszerűsítése volt nem csak a 
résztvevők soraiban, hanem az azt követő rendezvénysorozaton is.  

 


