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Tento projekt bol realizovaný za ﬁnančnej podpory Európskej komisie.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Kedves olvasóink

Milí čitatelia

Jelen kiadvány, egy rövid összefoglalóban mutatja be a pályázat mon-

Táto publikácia Vám krátko zhrnie a predstavuje podstatu a cie-

danivalóját, célkitűzését, valamint a közösen együtt töltött négy nap emlékeit.

Pályázatunk bemutatja Európa Világát. A jelenlegi európai prioritásokra
összpontosít, hangsúlyozza a polgári részvételt, mint a nemzetek összekapcsolásának eszközét. A projekt négy konkrét téma köré épült fel:

1.

Európával az euro szkepticizmus ellen

2.

A nemzetek közötti szolidaritás

3.

A tolerancia és a kultúrák találkozása

4.

A barátságok megerősítése

le nášho projektu, a zároveň prezentuje spomienky spoločne
strávených štyroch dní.

Náš projekt Vám predstavuje Svet Európy. Sústreďuje sa na priority súčasnej Európy, kladie dôraz na spoluúčasť občanov ako
na prostriedok, ktorý spája národy. Projekt je stavaný na štyri
konkrétne témy:

1.

S Európou proti euro-skepticizmu

2.

Solidarita medzi národmi

3.

Stretnutie tolerancie s kultúrami

4.

Posilnenie priateľstiev

A program támogatta az interkulturális párbeszédet, és teret adott a köl-

Tento program podporoval interkulturálny rozhovor a poskytol

csönös megértéshez, toleranciához és tisztelethez. Kohéziós erővel bírt

priestor vzájomnému porozumeniu, tolerancii a vzájomnej úcte.

a polgárok, a non-proﬁt szervezetek és önkormányzatok között a négy

Mal kohéznu silu medzi občanmi, neziskovými organizáciami

országból. A csoportok célja volt a partnerségek megerősítése, melynek

a samosprávnymi orgánmi štyroch krajín. Cieľom skupín bolo

pillérét az Európai Unió biztosította.

posilnenie partnerských vzťahov, ktorých hlavným pilierom
bola Európska únia.

Közösen megvalósított céljaink a közös jövőnk érdekében:
•

Az Európai Uniót érintő aktuális témák megvitatása

•

A nonproﬁt-szektor fontosságának bemutatása a polgárok számára

•

A résztvevők közötti baráti kapcsolatok kialakítása

•

Az aktív európai állampolgárság előmozdítása

Spoločne uskutočnené ciele v prospech spoločnej budúcnosti:
•

Diskusia o aktuálnych témach týkajúce sa Európskej únie

•

Predstavenie dôležitosti neziskového sektoru občanom

•

Vytvorenie priateľských vzťahov medzi účastníkmi

•

Prispieť k rozvoji aktívneho európskeho občianstva.

A szervezet vezetője:

Predseda organizácie:

Fitos András, Mgr.

Fitos András, Mgr.

Partnerek/Partnery:
ALFA PUBLIC
A gazdasági, politikai és társadalmi válságnak köszönhetően az
ezredfordulón, 2001-ben tette le alapköveit az ALFA PUBLIC civil szervezet. Szlovákia, az Európai Unióhoz való csatlakozásának
köszönhetően új prioritásoknak adott teret, így kerültek előtérbe
az olyan kérdések, mint az önkéntesség, az országban élő kisebbségek számára történő segítségnyújtás, de hasonlóképpen a projektmenedzsment és a marketing területén is ettől az időtől kezdődően fejlődik. Az ALFA PUBLIC tagjai legfőképpen a marketing és
a menedzsment területén dolgoznak, akik saját szabadidejüket és
kapacitásuk a civil szférában betöltött önkéntességnek szentelik.
A Nagyszombati régióban, mint nem proﬁtorientált szervezet, az
évek során vezetői pozícióba helyezte státuszát, a lehető legtöbbet
elérve a régiófejlesztésben. Több nemzeti és nemzetközi pályázat
lebonyolítását tudhatja magáénak. A évek során több nemzetközi
kapcsolatra tett szert, melyek közül sokan aktív partnerségként
élnek a szervezet hálózati tőkéjében.
Spoločenské, politické a hospodárske zmeny na prelome milénií
boli spúšťacím mechanizmom pre založenie občianskeho združenia ALFA PUBLIC v roku 2001. Následný vstup Slovenska do
Európskej Únie otvoril možnosti plne využiť vnútorné kapacity
združenia pre naplnenie činností - riešenie otázok rozvoja neziskového sektora, dobrovoľníctvo, pomoc menšinám, ale aj projektového manažmentu a marketingu vyššie zmienených činností.
Členmi občianskeho združenia sú odborníci z oblasti marketingového a projektového manažmentu, ktorí svojou dobrovoľnou
prácou prispievajú k zosilneniu civilnej sféry na Slovensku. ALFA
PUBLIC sa postupom rokov vyproﬁlovala na vedúcu organizáciu
v oblasti podpory regionálneho rozvoja a neziskového sektora v
Trnavskom kraji. Má za sebou niekoľko úspešných národných, aj
cezhraničných projektov. Ich prostredníctvom si vytvorila cezhraničné kontakty, ktoré neskôr prerástli do partnerstiev.

KYJOVSKÉ SLOVÁCKO
Kyjovské Slovácko csehországi szervezet 2002-ben jött létre, min
nem kormányzati, nonproﬁtorientált szervezet, melynek fontos

célkitűzése az önkéntesség alapján való működés. Megalakulásának célját mind a mai napig hűen tartja, mely nem más, mint
a régiófejlesztés. A szervezet LEADER közösségként működik, így
fontos kapcsolatokat ápol az önkormányzati, a magánvállalkozói
és a közszektor képviselőivel is.
Kyjovské Slovácko v pohybu je dobrovoľné, mimovládne, neziskové združenie občanov a právnických osôb, ktoré spája záujem o
všestranný rozvoj regiónu. Združenie bolo založené v apríli 2002
ľuďmi, ktoré nadchla myšlienka podieľať sa vlastným úsilím na
rozvoji svojho regiónu. Aktivity rozvíja na Slovácku, v spádovom
obvode mesta Kyjov - odtiaľ názov Kyjovské Slovácko. Združenie
pracuje na princípe LEADER, čo je metóda rozvoja regiónu na základe partnerstva zástupcov miestneho podnikateľského, verejného a súkromného sektora.

DESTINACIJA MENEDZMENT ORGANIZACIJA
KANJIZA-DMO-KANJIZA
A TDM Magyarkanizsa 2011 óta működik nem kormányzati szervezetként. Abból a célból alapították, hogy az idegenforgalom területén fejlesztéseket valósítson meg és a helyi lakosok számára
szolgáltatásokat biztosítson. Az információszolgáltatást díjmentesen ajánlják a régióba érkező turisták és a helyiek számára egyaránt. Magyarkanizsa és közvetlen szűk környezete természeti
vonzerővel rendelkezik, mely alapját képezi az idegenforgalmi
kínálatnak. A TDM fejlesztési stratégiái közül kiemelhetők a következők:
•
Az idegenforgalom kínálatának szervezése és bővítése a hálózat kiépítése szempontjából
•
Az idegenforgalom fejlesztése érdekében különböző szemináriumok, iskolázások szervezése
•
Nemzeti és nemzetközi kapcsolatok kiépítése a turizmus területén.
DMO - Kanjiža je mimovládna organizácia, ktorá bola založená
v novembri 2011. Cieľom je realizovať rozvoj cestovného ruchu a
poskytovanie služieb miestnym obyvateľom a taktiež aj turistom.
Informácie poskytuje bezplatne, čím prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu. DMO slúži nielen pre turistov, ktorí navštívia región. Ale je nápomocné aj pri napĺňaní záujmov svojich ob-

čanov. Tí tvoria zároveň aj členov združenia. V regióne, kde pôsobí
sa nachádzajú nádherné a cenné prírodné zákutia, ktoré ozvláštňujú ponuku cestovného ruchu. Medzi aktivity patrí napr .:
•

Organizácia subjektov cestovného ruchu v oblasti sieťovania

•

Organizovanie akcií pre rozvoj turizmu - semináre, školenia,
zvyšovanie povedomia

•

Spolupráca Národných a medzinárodných organizácií cestovného ruchu

POGÁNY HAVAS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
A Pogány-Havas Kistérségi társulást 1999-ben alapították Hargita megyében, Romániában. A kezdetekben 7 község tartozott a tagjai közé: Csíksomlyó, Csíkpálfalva, Csíkszentmihály,
Csíkszépvíz, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk.
Az évek során a tagok nem proﬁtorientált szervezetekkel és vállalkozói szubjektumokkal bővítették a társulást. Jelenlegi és legfontosabb feladatai közé tartozik a LEADER közösséghez való
csatlakozás, valamint a helyi érdekek képviselete, kiemelten az
idegenforgalomban. A szervezet a nemzetközi szférában is helyt
áll, aktívan keresi külföldi, hasonló célkitűzésekkel felvértezett
civil szervezeti kapcsolatait. Így került sor az ALFA PUBLIC civil
szervezettel kötött barátságra is.
Mikroregionálne združenie Pogány Havas bolo založené v roku
1999 v župe Hargita. Na začiatku bolo jeho členmi 7 obcí: Csíksomlyó, Csíkpálfalva, Csíkszentmihály, Csíkszépvíz, Gyimesfelsőlok,
Gyimesközéplok a Gyimesbükk. Postupne sa členská základňa
rozšírila o neziskové organizácie, podnikateľské subjekty. Jej úlohou je regionálny rozvoj a riešenie prístupu Leader. V tomto smere je združenie podporovateľom lokálnych iniciatív a aj aktivít
vidieckeho cestovného ruchu. Združenie je aktívne aj na medzinárodnom poli, keď má vytvorené viaceré medzinárodné partnerstvá. Jedno z nich s neziskovou organizáciou ALFA PUBLIC zo
Slovenska.

PARTNEREK/PARTNERY:
ALFA PUBLIC (SK)
KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU (CZ)
DESTINACIJA MENEDZMENT
ORGANIZACIJA KANJIZA-DMOKANJIZA (SRB)
POGANY HAVAS KISTERSEGI TARSULAS
- ASOCIATIA MICROREGIONALA
POGANY HAVAS (RO)

Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai
Bizottság nem tehetõ felelőssé az abban foglaltak
bárminemû felhasználásért.
This publication reﬂects the views of its author, and the
European Commission shall not be held responsible for the
use of its content.”
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