LÉGY TE
A NYERTES!
Európai Ifjúsági
Nagy Károly - díj

Európai Ifjúsági
Nagy Károly - díj

2022

BEVEZETŐ

2022 az ifjúság európai éve! A kezdeményezés
célja az, hogy a világjárvány két nehéz éve után
segítsünk a fiataloknak áthangolni, figyeljünk
reájuk
jobban
és
támogassuk
kezdeményezéseiket. Egyúttal népszerűsíteni
akarjuk az Európai Unió által nyújtott
lehetőségeket, a pályázati rendszereket és a
támogatásokat.
Az Erasmus+, a DiscoverEU, a gyakornoki
programok és a továbbképzések mellett olyan
lehetőségek is vannak, amelyekről kevesebbet
tudnak a fiatalok. Ilyen az Európai Ifjúsági Nagy
Károly-díj, amelyet 2008-ban hozott létre a
közismert aacheni Nagy Károly - díj kuratóriuma
és az Európai Parlament.
Csapatommal együtt úgy véljük, hogy érdemes ezt a lehetőséget közismerté tenni a
Kárpát-medencei magyar fiatalok és ifjúsági szervezetek körében, annál is inkább,
hogy a díj első európai nyertese egy Kárpát-medencei magyar program volt.
Remélem, hogy kiadványunkkal sikerül felkelteni a fiatalok érdeklődését,
megmozgatni a bennük rejlő kreativitást. Sok sikert kívánok a pályázáshoz!

Winkler Gyula,
EP képviselő, RMDSZ/EPP
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ELŐSZÓ
Gondolkodtál már azon, milyen fiatalként a saját kezedbe venni generációd
sorsát? Beleszólni a döntésekbe rólad, kortársaidról, a társadalomról? Esetleg
te pont az vagy, aki munkájával már hatással volt mások életére? A világ tele
van megoldásra váró problémákkal. Háború dúl a határaink mellett, újra talpra
kell állni egy világjárvány után és egyre égetőbb a klímaváltozás.
Mi, a néhai vasfüggöny kevésbé szerencsés oldalára született fiatalok a
szüleinktől még ismerhetjük azokat az időket, amikor sorba kellett állni az
élelmiszerért, vigyázzba, ha járőrök közeledtek és gondolni is csak azt lehetett,
amit az állam akart. Ez az időszak árnyékot vetett a későbbi generációk életére
is, de a modernkor vívmányai és egy összetartó európai nemzetközi
közösséghez való tartozás új löketet adhat arra, hogy mi végre túllépjünk rajta.
De mit jelent ez az európai közösség és van-e európai identitásunk?
Számunkra már teljesen hétköznapi Spanyolországban tölteni egy félévet az
Erasmus programmal vagy pár hétre egy szabadegyetemre látogatni
Brüsszelbe. Európa kinyílt előttünk és mi egyre inkább a részévé válunk.
A szabadság és a lehetőségek végtelen tárháza azonban nem születhetett
volna meg és nem termelhető újra, ha nincsenek azok, akik dolgoznak érte.
Az európai összetartozásért és értékekért pedig
nem is olyan nehéz tenni fiatalként, mint ahogy
hinnénk, elég egy jó ötlet, egy rendezvény, ami
összehozza a fiatalokat, egy kezdeményezés,
ami segít az elfogadásban vagy a közéletben
való részvételben.
Az ifjúsági Nagy Károly-díj ezeknek a
fiataloknak szól. Minden ifjú európai
állampolgár
pályázhat
rá,
a
nemzetközi zsűri pedig többezer
euróval díjazza a legjobb munkákat!
Ez a rövid útmutató végigvezet a díj
részletein,
megmutatja,
miért
érdemes nevezni és hogy hogyan
folyik a zsűrizés. Már csak egy jó
projekt kell hozzá, és akár te is
lehetsz a következő nyertes!
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A nemzetközi
Nagy Károly - díj

A Nagy Károly - díj nem csak a
fiataloknak jár, az eredeti,
“felnőtt” verzióját kiemelkedő
európai politikusoknak ítélik
oda, immár több mint fél
évszázad óta.

Churchill, Merkel,
Ferenc pápa…
…mi a közös bennük? Nem nehéz
megállapítani,
hogy
munkájukkal
mindhárman
hatással
voltak
Európa
sorsának alakulására, de összeköti őket az is,
hogy mintegy félszáz másik díjazottal együtt
ők is a Nagy Károly-díj birtokosai. A rangos
elismerést
1950
óta
azon
közéleti
személyiségeknek
ítélik
oda,
akik
munkájukkal
Európa
egységesítését
szolgálták. Nem meglepő, hogy az első
díjazottak között feltűnnek az Európai Unió
alapító atyjai is, például Konrad Adenauer,
Alcide de Gasperi, Jean Monnet vagy Robert
Schuman. Legutóbb Volodimir Zelenszkij
ukrán elnök, előtte pedig a belarusz ellenzék
vezetői érdemelték ki az elismerést.

Miért éppen Aachen?
A Nagy Károly - díj minden év májusában a
németországi Aachenben kerül átadásra egy
ünnepélyes ceremónia keretén belül. Aachen
városa a díj szpozora is, hiszen a németholland-belga
hármashatáron
fekvő
település katedrálisa őrzi Nagy Károly
földi maradványait.
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A nemzetközi
Nagy Károly - díj

Nagy Károly, a modern
Európa atyja
Ki más neve fémjelezhetné jobban az európai értékek elismerését,
mint a kontinens formálásának kikerülhetetlen alakja, Nagy Károly? A
modern Európa atyjaként is ismert uralkodó a 8. században frank
királyként egyesítette a Nyugat- és Közép-Európa nagy részét, így
létrehozta a Frank Birodalmat.
A Római Birodalom bukása utáni
hanyatlásban
Nagy
Károly
hódításai és reformjai indították el
Nyugat-Európa igazi történelmét.
Uralkodása a művészet és a
kultúra feléledésének időszaka
volt. Hatása nem múlt el a
birodalom szétesése után sem,
hiszen a kemény munkával
egységesített
államszervezet
még évszázadokig szolgált
alapul az európai államok
működéséhez.
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Nagy Károly-díj az
ifjúságnak

Meg kell nyerni
a fiatalokat is…

Európa formálása nemcsak lehetőség, de közös felelősségünk is, ez
alól pedig nem kivétel a fiatalabb generáció sem, akik új
szemléletmóddal, lendülettel és ötletekkel színesíthetik ezt a közös
munkát.

A Nagy Károly-díj alapítói is felismerték a fiatalok erejében
rejlő lehetőséget és az Európai Parlamenttel közösen 2008ban létrehozták az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjat
(European Charlemagne Youth Prize), mely támogatja az Európa
iránt elkötelezett fiatal tehetségeket, akik projektjeikkel
közös európai értékeket képviselnek.
Így a nagyhatású európai vezetők mellett az innovatív ötletekkel
előálló fiatalok is helyet kapnak az aacheni díjkiosztón.
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Nagy Károly-díj az
ifjúságnak
Te is pályázhatsz!
A díj elnyerésére minden 16 és 30 év közötti európai uniós
állampolgár pályázhat. A pályamunkát benyújthatják egyének,
csoportok, de szervezetek is. A határokon átnyúló projektek is
versenybe szállhatnak.

Miért éri meg nevezni?
Pénzbeli jutalom is jár a három legjobb európai projektnek:

az 1. díj

a 2. díj

a 3. díj
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7500 €

5000 €

2500 €

Nagy Károly-díj az
ifjúságnak

támogatják a közös
európai identitástudatot

Mi a pályázat célja?
A díj olyan projekteknek van
megítélve, amelyek...

az európai demokráciában
való részvételre buzdítják
a fiatalokat

jó gyakorlatokat mutatnak be
az európai polgárok
elősegítik a tagállamok
együttéléséről
közötti kölcsönös megértést
olyan demokratikus értékeket képviselnek, mint például a

szabadság
emberi jogok
tiszteletben tartása

egyenlőség
jogállamiság
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Nagy Károly-díj az
ifjúságnak
Engedd szabadon a kreativitásod!

A díj egyik különlegessége, hogy nincsenek szigorú megkötések a
projekt típusával kapcsolatban. Lehet nevezni például, de nem
kizárólag ifjúsági rendezvényeket, csereprogramokat, szimulációs
játékokat, ifjúsági politikai fesztiválokat, kiállításokat,
képzéseket és online projekteket, de bármilyen olyan formátum
lehetséges, ami teljesíti a díj célkitűzéseit.
A pályázat benyújtásának határideje:
általában minden év februárja, de
ajánlott figyelni a díj weboldalát a
részletekért!
https://www.europarl.europa.eu/charlemagney
outhprize/hu/introduction.html

Menetrend:
január: a verseny meghirdetése
február: a projektek benyújtásának határideje
március: az országos győztesek kihirdetése.
május: díjátadó ünnepség Aachenben
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Nagy Károly-díj az
ifjúságnak

A díj elbírálásában fontos
szerepet játszik, hogy a projekt
milyen mértékben teljesíti a díj
céljait.
Érdemes
tehát
a
pályázatban
részletesen
megindokolni, hogyan járult hozzá
a projekt a kölcsönös megértés,
demokratikus értékek vagy az
európai
identitástudat
stb.
erősítéséhez.

Erre figyelj oda! Így
választják ki a
győzteseket:

A döntésnél különös figyelmet szentelnek a
nemzetközi pályázatoknak.

Fontos az ötlet

eredetisége,
az innováció
és a kreativitás
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Nagy Károly-díj az
ifjúságnak

A díj zsűrizése

Országos forduló:
Az országos fordulón két európai parlamenti képviselő és az
ifjúsági szervezetek egy képviselője együttesen kiválasztja a
nemzeti nyertest. E kiadvány támogatója, Winkler Gyula is részt
vett a korábbi romániai versenyzők elbírálásában.

EU-s forduló:
A nemzeti nyertes projektek közül a három európai nyertes
kiválasztásában az Európai Parlament elnöke, az Európai Parlament
két képviselője, az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány
három képviselője, valamint az ifjúsági szervezetek két képviselője
vesz részt.
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Előző nyertesek, jó
példák
Gen Z
Románia, 2021
II. Díj
A Z Generáció projekt a bukaresti “Mihai Viteazul” Nemzeti
Kollégium középiskolás diákjainak alkotása.
Kérdezz-felelek jellegű előadásokat szerveztek fiatalok számára
különböző tudományterületek szakembereivel, mellyel elsődleges
céljuk a fiatalok kíváncsiságának és szólásszabadságának
elősegítése volt.
További információ: https://generationzcnmv.com/
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Előző nyertesek, jó
példák
Worcation
Lengyelország, 2018
I. Díj
A 2018-as nyertes lengyel Worcation projekt életre keltette a
történelmet a II. világháborúban üzemeltetett börtön titkait
feltárva.
A tábor résztvevői először egy tréningen vettek részt, majd vagy
régészeti munkákban segítettek, vagy a bebörtönzöttek
családtagjainak felkeresésével igyekeztek leleplezni a múltat.
További információ:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180503STO03030/
charlemagne-youth-prize-2018-goes-to-polish-project-on-ww2-camp
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Előző nyertesek, jó
példák
Szociális Futballkupa
Ausztria, 2015
III. Díj
Az előítéletek leküzdésére szervezett európai nemzetközi
futballbajnoksággal a ClickIn ifjúsági központ fiataljainak sikerült
lenyűgözniük a zsűritagokat.

Így a 2015-ös Nagy Károly Ifjúsági-díj harmadik helyezettjeként álltak
a dobogóra. Az ifjú labdarugók találkozása a mai napig évente
megvalósul.
További információ: https://clickin.cc/offene-jugendarbeit/social-soccer-cup/
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Előző nyertesek, jó
példák
Diákok határok nélkül
Magyarország, 2008
I. Díj
A Nagy Károly Ifjúsági-díj első nyertese 2008-ban a magyar “Diákok
határok nélkül” program volt.
A rendezvény során a Romániából, Szlovákiából, Szerbiából és
Ukrajnából származó diákok lehetőséget kaptak arra, hogy egy két
hetes nyári táborban folytassanak tapasztalatcserét, többek között az
európai oktatás lehetőségeiről és az Európai Unió bővítéséről,
megismerve egymás kulturális örökségét is.
További információ: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IMPRESS&reference=20080505IPR28138&secondRef=HU&language=HU
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Források

https://www.europarl.europa.eu
https://www.eppgroup.eu
https://www.facebook.com/CharlemagneYouthPrize
https://www.britannica.com
https://www.bbc.co.uk

A képek szerzői jogait a tulajdonosaik tartják fent.
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A kiadványt készítette:

Kotiers Róza

Felvidéken születtem és Pozsonyban, majd később
Bécsben jártam egyetemre. Az egyetemi évek alatt a
szlovákiai magyar diákokat összefogó Diákhálózat elnöke
és a Pozsonyi Magyar Szakkollégium tagja voltam.

Boncsina Aliz - Henrietta

Désen születtem és végeztem alapszintű tanulmányaim,
majd a Babeș - Bolyai Tudományegyetem Pszichológia
szakán az alapképzést. További célom a humán
erőforrások területén való továbbtanulás és szakosodás.

Pogocsan Ferdinand

Devai születésű vagyok. Egyetemi éveimet Szegeden
töltöttem, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági
karán, ahol megszereztem a mezőgazdasági mérnőki
diplomám. Jelenleg mesterképzésben veszek részt
Kolozsváron, az USAMV Élelmiszermérnöki karán, és aktív
tagja vagyok a Dévai RMDSZ és a HUMMIT szervezetének.

Koordinátor: Pataki Zsuzsanna
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winklergyula.ro
facebook.com/winkler.gyula
instagram.com/winkler.gyula
twitter.com/IuliuWinkler

A kiadvány támogatója:
Winkler Gyula
európai parlamenti képviselő
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