V4 Kezdeményezés a szegénység enyítésére - Helyi megoldások globális kihívásokra
A Kárpátok Alapítvány (Szlovákia) egy új, partnerségen alapuló projektet indított - V4 Kezdeményezés
a szegénység enyítésére -, melyben helyi megoldásokat keresünk globális kihívásokra.
A 2014 júniusától egy éven át tartó projekt a „helyi forrásokat a helyi igényeknek“ elven alapuló
fejlesztések új módszereit kutatja és elemzi, és a közösségi mobilitáson alapuló életképes modelekre
összpontosít.
A projekt megvalósításában közreműködő szervezetek:
•

Kárpátok Alapítvány - Szlovákia, Kassa, SK– partnerség vezető

•

Kárpátok Fejlődéséért Intézet, Kassa, SK

•

Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, HU

•

Kárpátok Alapítvány - Ukrajna, Ungvár, UA

•

Közösségi Szervezés Központ, Közép-Morávia, Prerov, CZ

Várt eredmények:
- V4-es hálózati platform
- Lehetséges életképes módszerek a szegénységgel kapcsolatos problémák kezeléséről szóló
esettanulmányok, jógyakorlatok gyűjteménye
- Az eredmények nyilvánosságra hozatala (web-oldal, konferencia)
A projekt a visegrádi kooperáció alapelvére épül: célja, hogy előmozdítsuk a V4-ek együttműködését
és tőkét kovácsoljunk a régiós hasonlóságainkból annak érdekében, hogy felfedezzük és
beazonosítsuk azokat a problémaköröket, amelyek azonosak régió-szerte, valamint hogy hasznosítsuk
az Ukrajnával kiegészült régiós országok szaktudását.
Projekt tevékenységek:
1. Projektindító találkozó (kick-off) 2014. szeptember 26. - Kassa, SK
2. Munkatalálkozó 2014. december 16. – Kassa, SK
3. Összegző megbeszélés és konferencia 2015. február 2. – Kassa, SK
A projektindító megbeszélés 2014. szeptember 26-án volt a partnerséget vezető Kárpátia Alapítvány
székhelyén, Kassán. A találkozón mind az öt partnerszervezet képviseltette magát. A lengyel partner
helyett szándékunk szerint másik szervezetet találunk, mivel az idő közben lemondta részvételét
a projektben, mivel alapvető szervezeti átalakuláson ment keresztül a pályázat beadását követően.
A projektindító találkozó fő célja az volt, hogy átbeszéljük és megegyezzünk a projekt
módszertanában. Az előterjesztő a projekt vezető szakértője, Michal Vašečka, PhD (Department of
Sociology, Faculty of Social Science, Masaryk University, Brno, Csehország) volt. A gyümölcsöző
megbeszélést követően megállapítottuk a következő projekt időszak feladatait, valamint azok
felelőseit. A következő munkatalálkozót december 16-ra tűztük ki.
A projektet a Visegrádi Alap támogatja ( www.visegradfund.org ).

