
Települési Ifjúsági Koncepció elkészítésének alapelvei 
 

I. Az ifjúságpolitikai koncepció jogforrása 

 

Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek közt 

kimondja, hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, 

továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit. Emellett számos ENSZ egyezmény (Gyermekek Jogairól Szóló 

Egyezmény, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya, valamint az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló 

Egyezmény) határoz meg olyan elveket és jogokat, amelyek érvényesüléséhez szükséges az 

önkormányzat támogató közege is. 

 

Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének közvetlen jogforrása a 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól, melynek 13.  §-ában a települési önkormányzat feladat és 

hatáskörei között a törvény felsorolja a sport és ifjúsági ügyeket.  Ezen belül a törvény értelmében a 

települési önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől 

függően –, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Mivel a törvényekből nem derül ki, 

hogy pontosan milyen ifjúsági feladatai vannak az önkormányzatoknak, alapvető fontosságú, hogy a 

település önkormányzata kidolgozza saját ifjúsági koncepcióját. 

Kiindulási alapunk az, hogy a települési önkormányzat ifjúsági feladatok ellátása szempontjából 

elsősorban szolgáltató, nem pedig közhatalom-gyakorló szerv. 

 

II. Az ifjúsági koncepcióról általában 

 

1.1. Az ifjúsági koncepció célrendszere  

 

1.1.1. Általános célok 

 

Az önkormányzati koncepciók célja, hogy a jelen állapotának, igényeinek és lehetőségeinek 

tudatában az önkormányzat szándékait meghatározza egy-egy terület, ellátandó feladat 

funkcióinak és formáinak fenntartására vagy – ha hiányzik – megteremtésére. A koncepció a 

szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok számbavétele, továbbá olyan döntéshozatali 

elvek, irányok meghatározása, amely megvalósulása során a meglévő értékek megőrizhetők, a 

hiányosságok pótolhatók és a település adott területén a plurális fejlődési tendenciák továbbra is 

biztosíthatók.  

 

1.1.2. Kiemelt célok (például) 

- a társadalmi részvétel erősítése, 

- közösségi terek, ifjúsági információs szolgáltatások létrehozása,  

- a gyermekszegénység és a gyermekbűnözés megelőzése, kezelése,  

- helyi szintű partnerség erősítése az ifjúságügy területén, 

- stb. 

 

1.1.3. Horizontális cél (például) 

- hátrányos helyzetű fiatalok támogatása 

- esélyegyenlőség megteremtése (nők, etnikai és kulturális kisebbségek) 

- segítséggel élők támogatása 

- sajátos kulturális háttérrel rendelkező fiatalok támogatása 



- területi sajátosságok (figyelembe kell venni és lehetőség szerint 

együttműködéseket kell kialakítani a régióban működő hasonló projektekkel, 

intézményekkel, szervezetekkel) 

 

1.2. Az ifjúsági koncepció célcsoportja  

Elsődleges célcsoport a 13-35 éves fiatalok (egyének és közösségeik), másodlagos célcsoportja 

pedig a fiatalokat és közösségeiket segítő szervezetek, intézmények és szakemberek. 

 

1.3. Az ifjúsági koncepció alapelvei általánosan 

 
- A település ifjúságpolitikájának arra kell irányulnia, hogy a város megfelelő környezeti 

feltételeket jelentsen a felnövekvő fiatal korosztály számára, ahol otthonosan érezhetik 
magukat, vagyis ahol kiszámíthatóak életviszonyaik, ahol problémák esetén szakértő 
segítséget találnak azok megoldásához, és ahol felkészülhetnek a felelősen élő és cselekvő 
magyar állampolgárként és Európai Uniós polgárként való felnőtt életre. 
 

- Azon feladatokat, igényeket, melyeket az ifjúság önszervező módon meg tud oldani, ne az 
önkormányzati intézményrendszer lássa el, hanem az csupán a hozzájuk szükséges feltételeket 
biztosítsa. Legyen evidens, hogy a kérdésekre lehetőleg ott szülessen válasz, ahol azok 
felmerülnek, esetünkben a gyermek- és ifjúsági közösségekben (szubszidiaritás elve). 
 

- ahhoz kell segítséget nyújtani, hogy a fiatalok felismerjék saját képességeiket, kialakulhasson 
bennük az a kreatív, rugalmas, kezdeményező magatartás, amely jövőbeni boldogságuk fontos 
alapja lehet: munka, szabadidő, társas kapcsolatok vonatkozásában. A társadalmi együttélést 
(jogokat, felelősséget) a családban illetve értékalapú, általuk formált, kezdeményezett 
közösségekben ismerjék meg és gyakorolhassák. 
 

- fontos egy ifjúsági referens, vagy ezen területtel, feladattal megbízott állandó referens 
foglalkoztatása, aki a koncepcióban megjelölt célok, feladatok koordinátora kell legyen. 
Segítenie kell az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek és ifjúsági önszerveződések 
munkáját, összekötő kapocsként kell részt vennie a mindennapi munkában. 
 

- a koncepció a hangsúlyt az ifjúság önszerveződésének elősegítésére, az értelmes 
szabadidőtöltés feltételeinek biztosítására helyezi, ezt prevencióként, megelőzésként kiemelt 
fontosságúnak tartja.  
 

- prioritásként kezeli a fiatalkori bűnözés megelőzését, csökkentését. 
1.4. Az ifjúsági koncepció alapelvei konkrétan (javaslat) 

 

• Az ifjúsági korosztály életminőségének javítása.  

• A harmonikus, egészséges testi-szellemi fejlődés biztosítása.  

• Védelem a morális és fizikai veszélyektől, valamint a hátrányos megkülönböztetésektől.  

• Az esélykülönbségek mérséklése.  

• Az ifjúsági közösségi szerveződés, a közösségek megerősödésének támogatása, a 
működéshez szükséges infrastruktúra kialakítása.  

• Az ifjúsági információs és tanácsadó tevékenység működtetése.  

• A fiatalok segítése egyéni és kollektív jogaik érvényesítése érdekében.  

• Az információs társadalom lehetőségeihez való hozzájutás elősegítése.  



• Az önálló életre való felkészülés, a pályakezdés, az otthonteremtés lehetőségének 
támogatása.  

 
III. Az ifjúsági koncepció alkotásának menete 

1. Az elsődleges és a másodlagos célcsoport bevonása a koncepció alkotásába 

2. Helyzetkép felvázolása, ifjúságkutatás segítségével 

• A fiatalok általános jellemzőinek vizsgálata 

- demográfiai adatok 

- szabadidő eltöltése 

- legsúlyosabb problémák 

- a fiatalok szükségletei 

- stb. 

• A fiatalok életszféráinak elemzése a településen 

- oktatás képzés 

- egészség, mentálhigiéné, szociális igények 

- szabadidő kultúra, sport 

- érdekérvényesítés, érdekképviselet, 

- pályaválasztás, munkavállalás, 

- ifjúsági mobilitás, nemzetközi kapcsolatok 

- közösségfejlesztés 

• Intézményi háttér vizsgálata 

- oktatás, képzés 

- szociális terület 

- szabadidő kultúra, sport 

- pályaválasztás, munkavállalás, 

- ifjúsági mobilitás, nemzetközi kapcsolatok 

- civil szervezetek 

• Irányadó dokumentumok (pl.) 

- egyéb stratégiai dokumentumok elemzése 

- stb. 

• Források meghatározása 

• Meglévő ifjúsági szolgáltatások felmérése 

 
3. A helyzetképből kiindulva a koncepció felvázolja a célokat. 

4. Meghatározza a célokból adódó feladatokat és ezek végrehajtására ütemtervet állít fel. 

5. A cselekvési terv (ütemterv) az elfogadott koncepció alapján készül el, mely a szakmai 

egyeztetés (pl.: Ifjúsági Kerekasztal, városi diákönkormányzat, stb.) után a szakbizottság a 

rendelkezésére álló keretek figyelembevételével dönt az ütemterv módosításáról és 

elfogadásáról. 

 


