
 

 

 

 

SporTOWN  
Generációk közötti párbeszéd a városi terek sportspecifikus 

hasznosításáról 

Jelentkezz! 
- Ha 16-25 éves vagy és Veszprémben tanulsz vagy élsz, 
- ha jól tudsz kommunikálni angolul, 
- ha szeretnéd te is alakítani Veszprémben a szabadtéri sportolási 

lehetőségeket, 
- ha szívesen megismerkednél döntéshozatali folyamatokkal és az európai 

parlamenti választásokkal,  
- ha szívesen találkoznál Veszprém és más európai városok fiataljaival és 

döntéshozóival. 

 
Youthpass: A program végén a résztvevők európai Youthpass tanúsítványt 
kapnak, ami a projekt során tanult készségekről (pl. kommunikáció, társadalmi 
részvétel, problémamegoldás) ad számot. 

Közösségi szolgálat, kulturális kreditpont: A résztvevő diákok a programban 
töltött időt elszámolhatják kötelező közösségi szolgálatként, az egyetemista 
hallgatók pedig kulturális kreditpontként. 

A program célkitűzése:  
Számos olyan hely van Veszprémben, melyet hatékonyabban lehetne használni, 
valamint kevés a szabadtéri, sportolásra is használható tér. Más európai városok 
is küzdenek hasonló problémával. 
Az egy éves projekt során a résztvevők helyi és nemzetközi találkozókon vesznek 
részt. A helyi találkozók célja a közösségformálás, illetve felkészülés a 
nemzetközi találkozókra (terepbejárás, probléma feltárása, prezentációkészítés, 
képességfejlesztés: vita- és prezentációs készség, angol nyelvtudás). A 
találkozók során a helyiek bemutatják városukat a partnerség többi tagjának (2 
fiatal és 1 döntéshozó minden partnertől), majd különböző non-formális, tanulást 
segítő módszerek segítségével közösen gondolkodnak az átalakítási 
lehetőségekről. A záró nemzetközi találkozó során a résztvevők egy valós gyűlést 
szimulálnak, melyen előterjesztéseiket mutatják be. A projekt zárásaként minden 
partner város önkormányzatában bemutatásra kerül a végleges javaslat és 



 

megalakul az ún. „Fiatalok Bizottsága”, melynek tagjai helyi fiatalok, akik 
megfigyelői státusszal rendelkeznek az önkormányzati üléseken. A projekt 
hosszú távú célja a helyi fiatalok és képviselők közötti folyamatos és zavartalan 
kommunikáció elősegítése. 

Résztvevők:   Bottrop (Németország), Nyitra (Szlovákia), Ptuj (Szlovénia), 
Tarnow (Lengyelország), Veszprém, Zenta (Szerbia) 

Időtartam: 2018. február – 2019. január 

Találkozók: Veszprémben 6-8 fiatal találkozója helyi döntéshozókkal, 
várható időpontok: 2018. március 2., 9., 23., április 6., 
november 9. és december 14. 

 Nemzetközi találkozó Veszprémben 2 alkalommal, várható 
időpontok: 2018. április 19-20. és november 28-30. illetve a 
résztvevő városokban (Zenta kivételével) egy-egy kétnapos 
nemzetközi találkozó, ahová Veszprémből 2-2 fiatal utazik el 
egy-egy helyi döntéshozóval. 

 
Költségek: Az utazási, szervezési, szállásköltségeket a projekt 

költségvetése fedezi. 
 
Jelentkezés:  A kitöltött jelentkezési lapot 2018. február 20-ig kell elküldeni 

a knauer.anna@gov.veszprem.hu címre 

A jelentkezési laphoz csatolni kell a pályázó munkáját az alábbiak szerint: 

Téma: Mit változtatnál a városban a kültéri sportolási lehetőségek javítása 
érdekében? Hogyan fejlesztenéd a kihasználatlan városi tereket, zöldterületeket, 
hogy azok ezt a célt (is) szolgálhassák? Hogyan képzeled az együttműködést a 
helyi és a külföldi fiatalokkal és döntéshozókkal? 
 
Forma: egy legfeljebb 2 oldal hosszúságú, angol nyelvű esszé (A/4, 12-es 
betűméret, szimpla sorköz), VAGY egy legfeljebb 2 perc hosszúságú, angol 
nyelvű videó linkje (FTP, tárhely, fájlküldő szolgáltatás), ahonnan a videó 
letölthető. 

Bírálat: A jelentkezési anyagok alapján egy zsűri választja ki a program 
résztvevőit, összesen 10-12 főt. Bírálati szempontok: megfelelő angol nyelvtudás 
(ami a zökkenőmentes kommunikációhoz szükséges), kreativitás, érdeklődés a 
program céljai iránt, nyitottság más kultúrák megismerésére. Az eredményről 
várhatóan 2018. február 23-ig küldünk minden pályázónak értesítést. 

További információ: 

Knauer Anna projekt koordinátor 

tel.: +36-88/549-224, e-mail: knauer.anna@gov.veszprem.hu 


