
ENERGIA DEMOKRÁCIA 

MINDENKINEK! 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mogyoróska kicsiny 

településén valósult meg az „Energia Demokrácia 

Mindenkinek!” címet viselő ifjúsági csereprogramunk, 

melynek keretén belül 16-25 éves fiatalokat fogadtak a 

házigazda Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 

programfelelős munkatársai és önkéntesei.  

Partnerszervezeteink, a felvidéki Luminosus nonprofit 

szervezet és az erdélyi Hollósy Simon Művelődési Egylet 

fiatal résztvevőivel együtt 54 fő vett részt a színes és 

izgalmas programokon. A 2015. március 14-22. között 

rendezett csereprogram egyik érdekessége, hogy szinte 

megdupláztuk a programnak helyet adó, 60 lelkes 

aprófalu, Mogyoróska lélekszámát. 

A három ország fiataljai a programok során nemformális 

és informális tanulási módszerek segítségével 

sajátíthatták el azokat a szakmai tapasztalatokat és 

kompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek egy 

„élhetőbb Európa és környezet” kialakításhoz. Főként a 

fiatalság jogaira, és azok demokratikus érvényesítésére, 

az ifjúsági munkára, valamint az energiademokrácia és 

fenntarthatóság témakörére helyeződött a hangsúly. A 

résztvevők a kreatív gondolkodásmód, a 

vállalkozókészség és a feladatok gyakorlati 

megvalósításának készsége mellett életre szóló 

élményekkel és barátságokkal gazdagodhattak. 

 

"Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. A 

projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a 

Magyar Nemzeti Iroda véleményét, mely intézmények felelőssége a 

projektre nem terjed ki.” 
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                 435500 Sighetu Marmatiei,  

                 Románia 

E-mail: hollosysimon@facebook.com 

Weboldal: www.facebook.com/hollosysimon  

 

       Székhely: Hlavná 142/21 

                  079 01 Veľké Kapušany, 

                  Szlovákia 

E-mail: info@luminosus.sk  

Weboldal: www.luminosus.sk 

 

Hollósy Simon Művelődési Egylet 

 

Luminosus, n.o. 

 

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány 

 Székhely: Kolozsvári u. 34 fsz/2. 

   3300 Eger, 

         Magyarország 

E-mail: info@karpatikum.hu 

Weboldal: www.karpatikum.hu 
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A résztvevő szervezetek 
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