Volunteers for European Employment (VERSO)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Unió támogatásával és az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával egy nemzetközi program
végrehajtására kapott lehetőséget a 2012. január 1. és 2014. december 31. közötti időszaban.
Az Európai Unió 2011-ben hirdette meg a VERSO projektet az ”Önkéntesség Éve” jegyében. A
projekt 12 tagból álló, 8 uniós országot érintő együttműködés keretében valósul meg. A teljes
program (12 partner) költségvetése mintegy 2,2 millió euró. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatára kb. 109.000 euró jut, melyből az önkormányzat által biztosított önrész
5%.
2000 márciusában az EU állam- és kormányfői célul tűzték ki, hogy az Európai Uniót a világ
legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudásalapú társadalmává fejlesszék majd ennek
eredményeként több és jobb munkahellyel és nagyobb társadalmi kohézióval valósuljon meg a
fenntartható gazdasági növekedés. A VERSO projekt eljárásokat határoz meg és politikai
eszközöket dolgoz ki ezen célok regionális politikai szinten való megvalósítása érdekében.
A 2012 januárjában beindított és 2014 végéig tartó interregionális projekt célja a jó eljárások
átadása a négy felsőoktatási intézmény és nyolc önkormányzat közötti együttműködés
keretében, mellyel hozzájárulnak a regionális foglalkoztatási politikák továbbfejlesztéséhez. A
projekt azt vizsgálja, hogyan és milyen hozzáadott értékkel tudja a jelentős gazdasági és
társadalmi erőt mozgósítani képes önkéntesség és civil társadalom elősegíteni a helyi
foglalkoztatás-fejlesztési kezdeményezéseket és szolgáltatásokat. A projekt minden
korcsoportot megcéloz, mint az önkéntes szolgáltatások nyújtóit vagy haszonélvezőit.

A projektben résztvevő partnerek:







P1 Aarhus Egyetem, Oktatási Tanszék, Dánia – www.edu.au.dk
P2 Middelfart Önkormányzata, Dánia – www.middelfart.dk
P3 Epirus régiója, Görögország – www.php.gov.gr
P4 Loannina-i Egyetem, Görögország – www.uoi.gr
P5 Netzwerk Lippe, Németország – www.Netzwerk-lippe.de
P6 East Riding of Yorkshire Tanácsa, Egyesült Királyság – www.eastriding.gov.uk
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P7 Generelitat de Catalunya, Spanyolország – www.gecat.cat
P8 Universitat Autònoma de Barcelona, Spanyolország– www.uab.cat
P9 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Magyarország –
www.zalaegerszeg.hu
P10 Budapesti Gazdasági Főiskola, Magyarország – www.pszfz.bgf.hu/gkz
P11 Coevorden Önkormányzata, Hollandia – www.coevorden.nl
P12 Szófia Önkormányzata, Bulgária – www.sofia.bg

Elérhetőségek:
A projekt központi, angol nyelvű weboldalának címe:
www.verso.au.dk
- Balaicz Zoltán, alpolgármester
- Fiszter Adriána (projektvezető)
Tel: 06/20-978-0958
E-mail: adriana.fiszter@zalaszam.hu
- Veresné Varga Teréz (kommunikációs vezető)
- Szokolyné Tóth Klára (pénzügyi vezető)
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