
DEMOCRAŢIE 

ENERGETICĂ TUTUROR! 

În micuţa localitate Mogyoróska a judeţelor Borsod-

Abaúj-Zemplén s-a format programul de schimb de tineri 

cu numele “Democraţie energetică tuturor!”, în cadrul 

căruia gazda, colegii de muncă si voluntarii fundaţiei 

Kárpátikum, responsabilă de program, au acceptat tineri 

între 16 si 24 de ani. Şefii organizațiilor noastre partenere, 

organizaţia non-profit Luminosus şi Asociatia Culturala 

ardeleană „Hollosy Simon”, împreuna cu participanţii 

tineri au ajuns la un număr de 54 de persoane, care au luat 

parte la activităţiile captivante si colorate. Una dintre 

realizările interesante al programului de schimb din 

perioada 14-22 Martie 2015, a fost că aproape am dublat 

populaţia micului sat Mogyoróska de 60 de suflete, care 

ne-a dăruit locul de desfăşurare. 

Tinerii celor trei județe au utilizat modalităţi de învăţare 

non-formale şi informale îndealungul programului pentru 

a deprinde cunoştiinţele si competenţele profesionale 

necesare proiectării unei “Europe şi unui mediu mai 

favorabil de trai”. În principal accentul a fost pus pe 

temele legate de drepturile tineretului şi aplicarea lor 

democratică, munca tineretului, democrația energetică și 

sustenabilitate. Paticipanții s-au îmbogățit pe lângă 

gândire creativă, spirit antreprenorial și moduri de 

rezolvare creativă a problemelor cu prietenii și trăiri pe 

viață. 

 

“Acest proiect a fost realizat cu ajutorul Comisiei Europene. Ideile si 

conținutul proiectului nu reflectă neapărat ideologiile Comisiei 

Europene sau al Oficiului Național Maghiar, instituții ale căror 

responsabilitate nu acoperă acest proiect. ” 
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