V4 Kezdeményezés a szegénység enyhítésére - Helyi megoldások globális kihívásokra
A Kárpátok Alapítvány (Szlovákia) egy új, partnerségen alapuló projektet indított - V4 Kezdeményezés
a szegénység enyhítésére -, 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 modellekre összpontosít.
A projekt megvalósításában közreműködő szervezetek:
•
Kárpátok Fejlődéséért Intézet, Kassa, SK
•
Kárpátok EuroRégió, Rzeszów, PL
•
Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, HU
•
Kárpátok Alapítvány - 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 bemutatása a célközönség számára web-oldalon és konferencián
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.
A projekt kezdő megbeszélésre 2014. szeptember 26-án került sor a partnerség vezetőjének, a kassai Kárpátok
Alapítványnak a székhelyén. A találkozó fő célja az volt, hogy a résztvevők – egyeztetést követően megállapodjanak a projekt során használt módszertanban. Végül a projekt vezető szaktanácsadója, Dr. Michal
Vašečka (Masaryk Egyetem, Brno – Társadalomtudományi Kar, Szociológia Tanszék) által javasolt módszertant
fogadta el a partnerség.
A következő megbeszélés témája, melyet 2015. január 15-én tartottuk, főleg a társországok kiválasztott
településein folytatott kutatás, valamint a konferencia előkészítése volt.
A kutatás célja, hogy betekintést nyerjünk a társadalmi tőke fejlesztésének területére annak dimenzióinak,
forrásainak, hatásainak felmérésével.
A projektpartnerek utolsó, Összegző megbeszélése a Kassán, 2015. március 27-én tartott, a Kárpátok Alapítvány
(Karpatská nadácia) által szervezett nemzetközi konferencián való jelenléttel és a projekt eredményeiről szóló
előadással volt párosítva. Nagy örömmel vettük, hogy a projekt platform újabb tagokkal bővült, akik a kutatási
feladatokban vettek részt (helyi akciócsapat a csehországi Opavskoból) és a további együttműködésben is
érdekeltek. A partnerség három tagja is előadást tartott a konferencián (M. Vašečka, SK, D. Lasek,PL, R. Haken,
CZ), és hozzájárult az esemény „Visegrád“ szellemiségéhez.
Bár ez volt a projket partnerek utolsó személyes találkozása, a projekt megvalósítása folytatódik. A hátralévő két
hónap a befejezésre, a kutatás eredményeinek feldolgozására és értékelésére fog fókuszálni. A kutatás
eredményei elérhetőek lesznek angol nyelven a Kárpátiok Alapítvány honlapjának a projektről szóló aloldalán,
csakúgy, mint a partner-szervezetek honlapján. Ezen felül mindenképpen kommunikálni kívánjuk a projekt
kutatási eredményeit a releváns célcsoportoknál, és a megalakult partnerségi platform újabb kezdeményezései
során kiaknázni azokat.
A projketet a International Visegrad Fund támogatja.

V4 POVERTY ALLEVIATION INITIATIVE – Looking for Local Solutions to the Global Challenge
The Carpathian Foundation is implementing a new partnership project V4 POVERTY ALLEVIATION INITIATIVE –
Looking for Local Solutions to the Global Challenge.
The one-year project implemented in the period of June 1, 2014 through May 31, 2015 deals with identification
and analysis of new comprehensive ways to local development based on the principle “local resources for local
needs”. Following existing and emerging best cases in all 4 countries and taking inspirations from outside of this
region, the partners will focus on viable poverty alleviation models based on community mobilization.
Project partners:
1. Carpathian Development Institute, Kosice, SK
2. Carpathian EuroRegion Poland, Rzeszów, PL
3. Alliance of Social Professionals, Budapest, HU
4. Carpathian Foundation Ukraine, Uzhgorod, UA
5. Center for Community Organizing, Central Moravia, Prerov, CZ
Expected Project outputs:
• V4 networking platform,
• a collection of case studies/best practices of potential viable ways to approach poverty-related issues, and
• presentation of the results to the key audiences by means of web sites and a Project conference.
Visegrad cooperation is the basic notion on which the project is built: its purpose is to foster the V4
collaboration and capitalize on similarities in this region in order to explore and identify innovative solutions
towards issues that are common for the region, and to use the expertise in all countries and, additionally,
Ukraine.
The kick-off Project meeting took place on September 26, 2014 at the residence of the Carpathian Foundation,
the Project leader, in Košice, Slovakia. Purpose of the meeting was to debate and approve of the methodology
the Project was going to use. The choice of methodology was proposed by the Project leading expert Michal
Vašečka, PhD. from the Department Of Sociology, Social Sciences Faculty. Masaryk University in Brno.
The next working meeting took place on January 19. The meeting dealt mostly with the project research that
has been currently taking place in selected locations in all partner countries, and with preparation of the project
conference. Purpose of the research is to produce an insight into the field of social capital development by
means of measuring several of its dimensions, resources as well as effects.
The final Wrap-up meeting of the project partners was combined with participation and presentation of the
project outputs and expected results at the international confrence organised by the Carpathian Foundation on
March 27, 2015 in Košice.. We are pleased that the project platform has been enlarged by new members, who
were involved in the research task (Local Action Group Opavsko, CZ) and who are interested in future
colaboration. Three members of the project partnership gave a presentation at the conference (M. Vašečka, SK,
D. Lasek,PL, R. Haken, CZ) and contributed in the Visagrad character of the event.
Although this was the last personal meeting of the project partners the project implementation continues and
its final 2-months phase will be focused on finalisation and evaluation of the research results, elaboration of the
reasearch report which will be available in the English version on the Carpathian Foundation’s project subsite
as well as on the web sites of the project partners. However we plan to communicate the project reasearch
results to the relevant target groups and exploit as well as valorise them within further intiatives of the created
partnership platform.
The Project is supported by the International Visegrad Fund.

