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 „Interreg Önkéntes Ifjúság”   
Elért eredmények és kitűzött tervek

Az IVY, az Interreg Önkéntes Ifjúság (az IVY az 
Interreg Önkéntes Ifjúság angol megfelelőjének, az 

Interreg Volunteer Youth megnevezésnek a betű-
szava) keretében már több mint 200 fiatal 

uniós polgár ragadta meg a lehetőséget, 
hogy az Interreg programok és projektek 

keretében önkénteskedjen.  

Az IVY-t az Európai Bizottság Regi-
onális és Várospolitikai Főigazgató-

sága támogatja az Európai 
Szolidaritási Testülettel, irányításáért 
pedig az Európai Határ Menti Régiók 

Szövetsége (EHMRS) felel. A program 
az együttműködés megtapasztalásáról, 

a szolidaritás kifejezéséről és kohéziós 
politika láthatóvá tételéről szól. Martín 

Guillermo Ramírez, az EHMRS 
főtitkára beszél a kezdeményezés 

eredményeiről, előnyeiről és jövőbeli 
projektekről.

Az Interreg Önkéntes Ifjúság 
már több mint 18 hónapja 
működik. Melyek a program 
legfontosabb eredményei, és mi 
teszi az IVY-t olyan 
különlegessé? 

A szolidaritás Unión belüli meg-
erősítésének kulcsa, hogy tuda-
tosítjuk a polgárokban az EU 
nyújtotta előnyöket és az elért 
eredményeket – és ez az a terület, ahol a kezdeményezés 
különleges szerepet tölt be. A kezdeményezés 2017-es már-
ciusi indulása óta több mint 200 önkéntes vett részt határokon 
átnyúló, transznacionális és régiók közötti Interreg progra-
mokban és kapcsolódó projektekben – és ez a szám folyama-
tosan növekszik. Eddig 34 Interreg program és több mint 80 
projekt segített az önkénteseknek céljaik elérésében, nagyobb 
láthatóságot biztosítva az Interreg kezdeményezésnek. 

A fogadó programoktól és projektektől érkező informális visz-
szajelzés azt mutatja, hogy nőtt az Interreg, a területi együtt-
működés láthatósága és az ezekkel kapcsolatos tudatosság 
– az EU esetében is, mivel a program hozzájárult az alulról 
építkező európai integrációhoz.
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Az IVY célja, hogy láthatóbbá tegye a 
kohéziós politika előnyeit a helyi közös-
ségek számára, valamint hogy jobban 
megismertesse a politikát a kedvezmé-
nyezettekkel. Ezt a célt sikerült elérni, és 
ez látható is az @InterregYouth közös-
ségimédia-fiókjának sikeréből.

Miért érdemes a fiataloknak és a 
hasonló fogadó szervezeteknek 
csatlakozni az IVY-hez? Milyen 
hozzáadott értékkel jár az 
együttműködés?

Egy ilyen élmény növeli az önkéntesek 
európai szolidaritását, polgári öntudatát 
és állampolgári részvételét. Amikor az 
önkéntesek egy másik európai országban 
dolgoznak, vagy otthon vannak, de nem-
zetközi partnerekkel működnek együtt, 
tanulnak az új környezettől, megtapasz-
talják Európa sokféleségét, és javítják 
idegen nyelvi és kommunikációs készsé-
geiket. Úgy érzik, hogy részt vesznek 
Európa építésében, különösen olyankor, 
amikor az akadályok csökkentését és a 
bizalom kiépítését megcélzó, határokon 
átnyúló beavatkozásokban vesznek részt, 
vagy amikor az ilyen tevékenységek 
előrehaladásáról számolnak be.

A fiatalabb generációk új és friss ötle-
teket, megközelítéseket és nézőpontot 
hoznak a szervezetekbe. A közösségi 

média ügyes használata manapság pél-
dául létfontosságú ahhoz, hogy széles 
közönséget érjünk el, és tudatosítsuk az 
emberekben, hogyan segíti az uniós 
támogatás a közösségeiket. Mi, akik már 
elértünk egy bizonyos kort, nagyon jól 
tudjuk, hogy a fiatalabb polgárok jobban 
értenek a közösségi médiával kapcsola-
tos stratégiák kiépítéséhez, mivel ezek 
a fő kommunikációs csatornáik, és job-
ban képesek kezelni ezt az új „kódot”.

Ami a jövőt illeti, mi a következő lépés 
az IVY számára? 

Az IVY sikerének köszönhetően az Európai 
Bizottság úgy határozott, hogy 2019 
decemberéig meghosszabbítja az IVY 
működését. Arra törekszünk, hogy az IVY 
– az Európai Szolidaritási Testülethez 
kapcsolódva és az összes európai területi 
együttműködési programba integrálódva 
– állandósuljon. 

Az IVY irányításában dolgozó csapat új 
tevékenységeket dolgoz ki a kezdemé-
nyezéshez kapcsolódóan, amelyek közép-
pontjában az IVY fő célkitűzése áll: az 
európai területi együttműködés/Interreg 
szociális dimenziójának elősegítése és a 
program előnyeinek népszerűsítése. Az 
IVY önkéntesei többek között együttmű-
ködnek az ERFA által finanszírozott 
Interact projekttel, amelyek keretében 

„Interreg-történeteket” írnak a különö-
sen jelentős projektekről. Az írások a 
Történetek az európai együttműködés 
fejezeteiből című kiadványban jelennek 
majd meg. A fő célkitűzés az Interreg-
gel kapcsolatos tudatosság folyamatos 
növelése, hangsúlyozva az EU (kohéziós 
politika) előnyeit. Ezt interjúkkal, gyö-
nyörű vizuális megoldásokkal és haté-
kony,  ú j szerű  kommunikác ióva l 
tervezik megvalósítani. 

Az EHMRS és a Bizottság jelenleg is vizs-
gálja, hogyan vonhatók be szorosabban 
az önkéntesek az egyéb kommunikációs 
tevékenységekbe is. Az önkéntesek 
jelentős mértékben hozzájárulnak a 
kohéziós politikával kapcsolatos figye-
lemfelkeltéshez, ezért nem szabad 
kihagyni egy ilyen lehetőséget. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.interregyouth.com/

Amikor elkezdtem három hónapos gyakornokságomat a kohéziós politikai kommunikációért 
felelős helyettes államtitkárságon Magyarországon, nagyon keveset tudtam a regionális 
szakpolitikákról, de szükségük volt egy kommunikációs szakemberre, és ez jó lehetőségnek 
tűnt a számomra. A kohéziós politikához akkor kerültem újból közelebb, amikor az Interreg 
Central Europe keretén belül az Európai Szolidaritási Testületnél voltam. Ezt jelnek vettem. Őszintén szólva legtöbbször 
nagyon nehéz átlátni, hogy mi történik valójában a brüsszeli buborékban, de rájöttem, hogy a kohéziós politika és a 
területi együttműködés a politikai döntéshozatal azon része, ahol viszonylag gyorsan látható az elvégzett munka ered-
ménye. A politikában vagy a kormányzatban dolgozók ismerik ezt az érzést, mivel mi hajlamosak vagyunk az összképre 
koncentrálni, és pont ezért csodálatos látni, hogy valódi változást tudunk elérni az emberek életében a mindennapi 
munkánk során. Ezenkívül úgy gondolom, hogy a zavartalan európai jövő kulcsa az együttműködés, és az Interreg 
projektek a legjobb példák erre. Szeretném hangsúlyozni a kísérleti projektek keretében elsajátított tudás fontosságát 
is, mivel úgy gondolom, hogy a fejlesztés egyik fontos része az információ megosztása.

Zsoldos Diana
IVY-riporter az Interreg Central Europe közös titkárságán


