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VAJON MINDEN FIATAL SZÁMÁRA EGYENLŐ
MÉRTÉKBEN HOZZÁFÉRHETŐEK A
KULTURÁLIS ÉLMÉNYEK?

Sajnos nem! Kutatások kimutatták, hogy azok a �atalok, akik nem vesznek részt foglalkoztatásban,

oktatásban vagy képzésben (NEETs), - ezáltal társadalmi, kulturális és gazdasági téren akadályokkal

szembesülnek, kevesebb lehetőségük van-, kevésbé részesülnek kulturális tapasztalatokban, ami

erősen befolyásolhatja szakmai és személyes életüket, fejlődésüket.
 

Ezért kiemelt jelentőségű a hátrányos helyzetű �atalok számára az ismeretek és készségek

fejlesztése, lehetőségek biztosítása, az európai kulturális örökséghez fűződő kapcsolatuk

megerősítése, valamint ezen értékek megismerésének és megbecsültségének elősegítése. Mindez

lehetővé tenné számukra, hogy aktívan hozzájáruljanak kulturális örökség megőrzéséhez és

fejlesztéséhez, miközben saját érzelmi és társadalmi készségeiket is fejlesztik, felismerik a kulturális

sokszínűség jelentőségét, valamint toleráns, nyitott és rugalmas szemléletet alakítanak ki.
 

HOGYAN TESZI MINDEZT LEHETŐVÉ A ‘25
KULTURÁLIS ÉLMÉNY 25 ÉVES KORIG’
PROJEKT?

A ‘25 kulturális élmény 25 éves korig’ projekt célja a 15 és 21 év közötti hátrányos helyzetű �atalok

ösztönzése informális tanulásra  kulturális élmények, tapasztalatok által, ezzel elősegítve, hogy 25

éves korukig 25 kulturális tapasztalattal gazdagodjanak.
 

E cél elérése érdekében 6 országból (Egyesült Királyság, Olaszország, Bulgária, Spanyolország,

Görögország és Magyarország) 7 ifjúsági területen aktív szervezet dolgozik együtt, az alábbi

eszközök kidolgozásán:

1. Kézikönyv a kulturális tevékenységekkel kapcsolatos legjobb gyakorlatokról

2. Európai kulturális tevékenységek mátrixa

3. Nem hely-speci�kus kulturális élmény-alapú képzési keretrendszer kidolgozása

4. ‘25 kulturális élmény 25 éves korig’ Digitális Platform

A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEKS

A partnerszervezetek elkezdték feltérképezni saját országukban az ifjúsági szervezetek által

használt jó gyakorlatokat és technikákat annak érdekében, hogy növeljék a kulturális

elkötelezettség szintjét a �atalok körében. Az kutatási eredményeket a ’Kézikönyv a kulturális

tevékenységekkel kapcsolatos legjobb gyakorlatokról’ foglalja össze, amely egyúttal a �atalok

kulturális elkötelezettségének legkorszerűbb szemléletét is elemzi.
 

A kutatás befejeztével a következő lépés az Európai kulturális tevékenységek mátrixának

kidolgozása és összefoglalása, melyet a konzorcium 2021 júliusáig fog továbbfejleszteni,

kifejezetten olyan �atalok számára, akik nem részesülnek foglalkoztatásban, oktatásban vagy

képzésben (NEETs). A mátrix 175 kulturális tevékenységet foglal magába 7 európai országból,

ezáltal a �atalok Európa-szerte számos városban és régióban hozzáférhetnek az kulturális

élményekhez. Az ifjúsági szervezetek emellett inspirációt meríthetnek a mátrixból az Európában

fellelhető kulturális élményekről.
 

 

2022 végére a konzorcium kidolgozza a nem hely-speci�kus, kulturális élmény-alapú képzési

keretrendszert, amely lehetővé teszi az ifjúsági dolgozók és oktatók számára, hogy saját

településükön/városukban/régiójukban alkalmazzák a kulturális tevékenységeken alapuló

informális tananyagot.
 

 

A projekt eredményeként létrehozott eszközöket a ’25 kulturális élmény 25 éves korig’ Digitális

Platformba építjük be, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kulturális tapasztalataik

alapján saját tanulási portfóliót alakítsanak ki, míg az ifjúsági szakemberek számára lehetőség

nyílik, hogy a saját kulturális élményekre építő képzési terveket hozzanak létre. 
 

Szeretnél többet tudni?

Ifjúsági szervezetet képviselsz, amely érdekelt új innovatív eszközök és nem formális oktatási

módszerek megismerésében? Esetleg olyan �atal vagy, aki felfedezné Európa kulturális világának

sokszinűségét? Ne habozz, vedd fel a kapcsolatot a projekt nemzeti kapcsolattartó partnerével!
 

PARTNEREK

 

KOORDINÁTOR

ASPIRE-IGEN GROUP LIMITED / Egyesült Királyság

www.aspire-igen.com

andrew.stapleton@aspire-igen.com

 

 

CESIE / Olaszország

www.cesie.org

silvana.oliveri@cesie.org

 

 

Hidak Ifjúsági Alapítvány / Magyarország

www.youthbridgesbudapest.org

projects@youthbridgesbudapest.org

 

 

FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF THE CULTUTAL AND

BUSINESSPOTENTIAL OF CIVIL SOCIETY / Bulgária

www.cubufoundation.com

cubufoundation@gmail.com

 

 

DRAMBLYS / Spanyolország

www.dramblys.org

lina.klemkaite@gmail.com

 

 

HELLENIC YOUTH PARTICIPATION / Görögország

www.hellenicyouthparticipation.com

evsprojects.hyp@gmail.com

 

 

INFORMATION TECHNOLOGY FOR MARKET LEADERSHIP / Görögország

www.itml.gr

zhaddad@itml.gr

KÖVESS MINKET ONLINE!

www.25by25project.com

 

 

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom
jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető
felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.
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