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20 TELEPÜLÉSEN MŰKÖDTETÜNK KÖZÖSSÉGI TEREKET
ELSŐDLEGESEN A 12-25 ÉVES KOROSZTÁLY
IGÉNYEIRE SZABOTTAN.
Alkotmány út 9. fsz/2.
3100

Régiposta u. 4.
3525

Keskeny u. 16.
4400

Érsek u. 8.
3300
Teleki L. u. 21.
9022
Fő tér 16/c.
2800

Óperint u. 1.
9700
Virág B. u. 2.
8200

Kossuth L. u. 7.
8000

Simonffy u. 21.
4025

Királyi P. utca 6.
1053

Kossuth F. u. 1/a .
2700

Kossuth L. út 18.
5000

Horváth D. krt. 12.
6000

Ady E. út 25.
8900

Andrássy út 38.
5600

INSPIRÁCIÓ ÉS ALKOTÁS
Szeretnénk felkarolni, támogatni a
fiatalok egyéni és közösségi kezdeményezéseit, ötleteit. Segítjük személyes és szakmai kibontakozásukat.
Szabadidős programjaikat, próbáikat,
csoportfoglalkozásaikat terembérleti díj mentesen valósíthatják meg
közösségi tereinkben.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Noszlopy G. u. 4.
7400

Piac tér 1.
7100

Szent I. tér 17.
7624

Mikszáth K. u. 20-22.
6722

»» szemléletformáló és érzékenyítő
programok

TALÁLKOZÁSI PONT
A közösségi terek találkozási pontok,
ahol a fiatalok együtt lehetnek, tanulhatnak, játszhatnak, biztonságosan
tölthetik el szabadidejüket.

TANULÁSI TÉR
Nyitva tartás: hétköznap 12:00-18:00 óráig,
továbbá este és hétvégén a rendezvényekhez igazodva.

WWW.UJNEMZEDEK.HU/KOZOSSEGI-TEREK

»» ifjúsággal, önkéntességgel kapcsolatos információátadás és tanácsadás

Közösségi tereink kialakítása lehetőséget biztosít egyéni és kiscsoportos,
formális és non-formális tanulási
alkalmak lebonyolítására, képzések,
műhelyfoglalkozások, szakmai workshopok szervezésére.

»» közösségi felelősségvállalás erősítése önkéntes aktivitásokkal
»» problémaérzékenység fejlesztése
közéleti fórumokkal és aktvitásokkal
»» életpálya építés támogatása tanácsadással, diákmunka börzékkel, job
shadowing programokkal
»» fiatalokkal foglalkozó formális és
informális csoportok programjainak
befogadása és szakmai támogatása
»» innovatív, szórakoztató, kreatív közösségi programok szervezése

IFJÚSÁGSZAKMAI HÁLÓZAT
Országos, minden megyét lefedő
hálózatot építettünk az ifjúságszakmai munka támogatása érdekében.
Feladatunk, hogy együttműködéseket
generáljunk az ifjúsággal foglalkozó
szervezetek, intézmények, formális
és informális közösségek között.

IFJÚSÁGSZAKMAI
TEVÉKENYSÉGEINK
»» Ifjúságszakmai és önkéntesség
területén fellelhető jó gyakorlatok
felkutatása, megosztása
»» Szakmai támogatói és tanácsadói
hálózat kialakítása és működtetése
»» Ifjúságszakmai szervezetek támogatása - információszolgáltatás,
tanácsadás, szervezetfejlesztési
támogatás
»» Kisközösségek és ifjúsági programok támogatása EFOP pályázati

programok projektmegvalósítóival
való szakmai együttműködés keretében
»» Az ifjúsági és önkéntes programok
tervezési folyamatainak segítése,
formális és informális közösségek
igényeinek összegyűjtése és becsatornázása
»» A települési szintű ifjúságszakmai
munka módszertani támogatása,
együttműködés a települési ifjúsági
referensekkel és más ifjúsági szakemberekkel
»» Ágazati és ágazatközi együttműködések ösztönzése, kialakítása,
valamint a kormányzati, egyházi,
nonprofit és gazdasági szektor
kooperációjának elősegítése
»» Az intézményi szférát és a vállalkozási szférát célzó, a fiatalok munkaerő-piaci tájékozódását segítő
látogatások, felkészítő programok
szervezése

KUTATÁS
Feladatunk a fiatalokkal foglalkozó
szervezetek és szakemberek módszertani támogatása, a települési
szintű ifjúságszakmai munka módszertani segítése. Ennek érdekében, elsősorban az ifjúságügy és az
önkéntesség területeihez kapcsolódóan átfogó kutatásokat (Magyar
Ifjúság Kutatás 2016 és 2020, Kutatás
a közösségi szolgálatról és az önkéntességről 2018) bonyolítunk le és
konferenciákat szervezünk.

SZAKMAI TANULMÁNYUTAK
A tanulmányutak révén a személyes
tapasztalatszerzést biztosítjuk, a
résztvevők kapcsolatrendszerének
szélesítését a jövőbeni együttműködések ösztönzése érdekében. A
résztvevőknek lehetősége nyílik a
jó gyakorlatok valós környezetben
történő megismerésére, az azonnali
kérdésfeltevésre, a visszacsatolásra,

illetve együttműködések kialakítására
más, hasonló területeken tevékenykedő szervezetek és intézmények
megismerése révén.

ÚJ NEMZEDÉK
KONFERENCIA
A minden évben megrendezett Új
Nemzedék Konferencia lehetőséget
teremt a szakmai párbeszédre és
tapasztalatcserére az ifjúságszakmai
szakemberek és ifjúságpolitikai kormányzati szereplők között a települési ifjúsági munka területén.

ÚJ NEMZEDÉK DÍJ
Az Új Nemzedék Díj odaítélésével célunk azoknak a kezdeményezéseknek
az elismerése és nagy nyilvánosság
biztosítása, amelyek az önkéntesség,
az innováció és az együttműködés
terén kiemelkedőek, inspirálnak és
más szervezetek számára példát
mutatnak, új ötletet adnak.

UNP.HU

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

Az ifjúsági korosztállyal foglalkozó
szakemberek számára ifjúságszakmai portált működtetünk az unp.hu
címen. Célunk a hazai és nemzetközi
ifjúságügyhöz kapcsolódó információk, tudástartalmak, jó gyakorlatok
gyűjtése és megosztása, melyekhez
biztosítjuk a külföldi képzésen, workshopon való részvétel lehetőségét is.

Kiemelt területként kezeljük az
ifjúságszakmában, az önkéntesség
és a közösségszervezés, valamint
a kortárssegítés területén dolgozó
szakemberek, szervezetek és diákok
kompetenciafejlesztését. Képzési
programokat fejlesztünk és kínálunk, melyek célja az ifjúságszakmai
ismeretek átadása, illetve az ifjúsággal foglalkozó szakemberek speciális
képességeinek, készségeinek és
kompetenciáinak fejlesztése.

#KUTATÁSI ADATOK
#IFJÚSÁGI KONCEPCIÓK
#JÓ GYAKORLAT ADATBÁZIS
#IFJÚSÁGI SZAKÉRTŐI ADATBÁZIS
#IFJÚSÁGI MUNKA KÖNYVTÁRA

KÉPZÉSEINK
TÉMATERÜLETEI
»» Közösségépítési, közösségfejlesztési eszközök az ifjúság szolgálatában
»» Projektmenedzsment és projektmonitoring
»» Ifjúsági rendezvények szervezése
»» Önkéntes-koordináció
»» Önkéntesek a szervezetben - Felkészítés önkéntesek fogadására

UJNEMZEDEK.HU
Szakmai portálunk mellett egy fiataloknak szóló, közvetlen, de informatív
tartalmak közlésére alkalmas magazint üzemeltetünk az ujnemzedek.hu
címen, naponta frissülő tartalmakkal.
#ÉLETMÓD
#HASZNOS
#MELÓ
#ÖNKÉNTESSÉG
#PROGRAMAJÁNLÓ
#SULI
#TREND
#TUDOMÁNY

»» Ifjúságszakmai alapismeretek
»» Kommunikáció és konfliktuskezelés
»» Játék- és élménypedagógia
»» Az ifjúság életpálya-építésének
támogatása
»» Kortárs segítők felkészítése
»» Egyéb, a projektben végzett szükségletfeltárásból következő, ifjúságfejlesztésben releváns tématerületek
A kompetenciafejlesztés részeként
támogatjuk az ifjúsági életpálya-építést nyári és őszi táborokkal, mobil
applikáció fejlesztésével.

ÖNKÉNTESSÉG
Az önkéntesség a társadalmi kohézió
és szolidaritás egyik legfontosabb
építő ereje. Hozzájárul a társadalmi
felelősségvállalás, az aktív közösségi,
állampolgári szerepvállalás erősödéséhez.

ÖNKÉNTES AKCIÓK
Közösségi tereinkben a problémaérzékenység és társadalmi felelősségvállalás fejlesztése érdekében közéleti fórumokat és ahhoz kapcsolódó
önkéntes aktivitásokat szervezünk.
Célunk, hogy a fiatalok felismerjék,
hogy van beleszólásuk a közügyekbe,
és lehetőségük a környezetük, közösségük alakítására.
Támogatjuk az önkéntesség elterjedését helyi kezdeményezések felkarolásával, az önkéntes tevékenységek

összehangolásával, együttműködések
generálásával.

ÖNKÉNTES TOBORZÁS ÉS
KÖZVETÍTÉS
Közösségi ügyekért tenni egyszerre
élmény és tapasztalat, olyan
szabadidős tevékenység, mely épít,
fejleszt, közösségi élményt ad. Egy
speciális munkatapasztalatszerzési
lehetőség, mely segít a kapcsolatépítésben és az álláskeresésben is.
Az Új Nemzedék Központ egyik
kiemelt feladata az önkéntesség népszerűsítése a fiatalok körében.
Honlapunkon, az onkentes.gov.hu
weboldalon olyan önkéntes közvetítő
felületet működtetünk, amely segítségével egymásra találhat az önkéntes tevékenységre nyitott érdeklődő
és az önkénteseket kereső szervezet.
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