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1. Bevezető 
 

Az Új Nemzedék Központ 2016.11.14-én szakmai konferenciát szervezett Budapesten a Ludwig 

hajón (Bp., XIII. Szent István Park, „0” kikötő), melynek témája az ifjúsági közösségi terek 

kialakítása, működtetése és fellelhető hazai működési formáinak és feladatainak megvitatása. 

A résztvevők körében ifjúsági szakemberek, döntéshozók, az Új Nemzedék Központ 

munkatársai, fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek munkatársai voltak, a konferencia fő célja 

pedig az volt, hogy a közösségi terek kialakításával, működtetésével kapcsolatos legfontosabb 

kérdések megvitatásra kerüljenek a résztvevő szakemberek bevonásával. Ezen kívül választ 

keresett arra is, hogy mitől lesz valaki ifjúsági szakember, melyek az ifjúsági szakterület fő 

kérdései, kihívásai a jelenben és a jövőben, továbbá fontos cél volt, hogy valódi párbeszéd 

alakuljon ki a résztvevők között, minél jobban bevonódjanak a szakmai vitákba, 

megbeszélésekbe.  

A konferencia programja tartalmazott plenáris előadásokat, valamint rövidebb, 

kerekasztalszerű beszélgetésekre is volt lehetőség az előadások szüneteiben. Utóbbiakat az 

úgynevezett world café módszer keretében bonyolították le a szervezők, amely lehetőséget 

biztosított a résztvevők számára gondolataik megismertetésére és tapasztalataik kicserélésére. 

A szakmai kávészünetek igyekeztek a közösségi térhez kapcsolódó lehető legváltozatosabb 

kérdésköröket asztaltémává tenni az általánostól a konkrétig, a régi és máig megválaszolásra 

váró kérdésektől az új kihívásokig egyaránt. Jelen kiadvány betekintést kíván nyújtani a 

konferencián elhangzott szakmai előadások főbb tanulságaiba, valamint a résztvevőkkel 

közösen lebonyolított kerekasztalbeszélgetésekbe. 
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2. Plenáris előadások 
 

 

2.1 Ditzendy Károly Arisztid- A jövő ifjúsági szakembere – Villanások 

 

Gondolatok az ifjúságfejlesztés és az ifjúsággal foglalkozó szakemberek előtt álló 

kihívásokról, paradigmaváltásról 

A konferencia két plenáris előadást tartalmazott. Az első „A jövő ifjúsági szakembere” című volt 

Ditzendy Károly Arisztid, a HROD stratégiai vezetőjének előadásában. Az előadás során az ifjúság 

közösségi fejlesztésének néhány alapvetésén keresztül tekinthetünk rá azokra a kihívásokra és 

lehetséges gondolati, cselekvési irányokra, amelyek meghatározhatják az ifjúsági szakma 

jövőképét, valamint a jövő generációjának fejlesztési stratégiáját. Az alábbiakban az előadó 

összefoglalása olvasható a témában. 

Az ifjúságfejlesztéssel foglalkozó szakemberek több évtizedes álma válik valóra azzal, hogy 

szeptembertől “saját” alapképzése lesz a területnek1. A tény, hogy az ifjúsági közösségszervező 

szakképzettség a népművelés, a közösségi művelődés, a közösségi munka megújuló felsőfokú 

képzésének keretében, a közösségszervező BA szakon belül szakirányként teljesíthető, 

megfontolandó üzenetet hordoz.  

A helyi közösségek és azok alrendszerei, nemzeti és szélesebb hálózatai, de a közösségalkotó, 

közösségformáló ember előtt is olyan kihívások állnak, melyek megoldása új megközelítést, 

újfajta gondolkodásmódot kíván. A jövő ifjúsági szakembere előtt álló kihívás az, hogyan tudja 

segíteni a fiatalokat a felkészülésben, az útkeresésben, a soha nem járt jövő felfedezésében, 

és az oda vezető utak, hídfők megépítésben. Társadalmi katalizátorként hogyan tudja 

támogatni a fiatalokat egyéni képességeik és lehetőségeik legszélesebb kibontakoztatásában, 

s egyidejűleg közösségi létük, társas együttműködésük erősítésében, társadalmi-gazdasági 

értelemben vett hatékony működtetésében. 

Az Új Nemzedék konferencián elhangzott témafelvetés és a jelen tanulmány a Villanások alcímet 

viseli. Az alábbi fejezetekben az ifjúság közösségi fejlesztésének néhány alapvetésén keresztül 

szeretném invitálni a T. Olvasót, hogy közösen tekintsünk rá azokra a kihívásokra és lehetséges 

gondolati, cselekvési irányokra, amelyeket a jövőbe induló, s a majdan megszülető generációk 

tagjainak fejlesztését célzó stratégiák, szakmai módszertani fejlesztések tervezése során nem 

kerülhetünk meg, illetve amelyek meghatározhatják szakmai jövőképünk, küldetésünk 

formálását. 

                                                 
1 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet, közösségszervező alapszak indulása, ifjúsági közösségszervező szakiránnyal 
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2.1.1 Globális kihívások | helyi megoldások | személyes felelősség 
 

 

A rendszerváltás és a globalizáció az elmúlt két évtizedben korábban nem tapasztalt kihívások 

elé állították a társadalmat. A világ történései nemcsak a tömegkommunikációs eszközökön 

keresztül lépték át az otthonok határát, hanem közvetlenül jelennek meg az emberek életében. 

A demográfiai folyamatok és következményeik, a környezeti veszélyek, a fenntartható fejlődés 

problematikája, a leszakadó és válságtérségek elszigetelődése, maga a globalizációs 

folyamat, s mindezek együttes hatásaként a nemzetállami keretek átalakulása a társadalom 

legtöbb tagja számára nem, vagy csak részben értelmezhetők, még kevésbé befolyásolhatók. 

A hatások azonban – a rendszerszintű gazdasági és politikai válságok, a politika változásai, a 

társadalmi, közösségi szövetrendszer gyengülése – közvetlenül, gyakran fájdalmasan jelennek 

meg az emberek, családok életében. Korábban megkérdőjelezhetetlennek ítélt értékek 

relativizálódnak, egy élet munkájának ingatlanokban tárgyiasult eredményei veszíthetik el 

értéküket, biztosnak hitt életpályák válnak tervezhetetlenné, évtizedeken keresztül gyümölcsöző 

tudások, technológiák lesznek korszerűtlenné egy-egy későn felismert innovációs hullám után 

hónapokkal. A modern társadalom vívmányai között számon tartott mobilitás gyökértelenséget 

és a tartós közösségi kapcsolatok leépülését, az élethosszig tartó tanulás, sorozatos 

átképzéseket, a hivatásban való elmélyülés, az életpálya tervezésének ellehetetlenülését jelenti 

azok számára, akik a modernizáció alanyi szerepköréből kiszorulva annak tárgyává, magát 

tehetetlennek érző eszközévé válnak. 

A globális rendszerbe szervesülő komplex pénzügyi, gazdasági és politikai struktúrák 

önértékelésének indikátorai nagy, a helyi közösségek szempontjából nehezen értelmezhető 

léptékűek. A fogyasztás serkentése, a befolyás növelése, a profitszerzés szempontjai között 

legfeljebb elvétve, s jobbára csak jelképes értékkel találunk olyanokat, amelyek figyelemmel 

lennének a közjóra, a társadalom, mint közösségek hálózata érdekeire és értékeire. A 
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gazdasági-pénzügyi értékkel bíró felhalmozás javarésze pedig ebben a rendszerben képződik, 

de a közösségi alrendszerek irányába nem mobilizálható. 

Bár a szubszidiaritás hangzatos elve az Európai Unióban azt hivatott segíteni, hogy a döntések 

meghozatalára az állampolgárokhoz a lehető legközelebbi szinten kerüljön sor, a helyi 

közösségek számára meghatározó jelentőségű erőforrások stratégiai tervezése és elosztása is 

távolodik az elérni kívánt hatások helyi színtereitől. Az uniós források felhasználása így 

egyrészről látványos eredményekben mutatkozik: középületek és -terek újulnak meg, utak 

épülnek, megannyi létesítmény születik, illetve nyer új funkciót. Másrészről nem látszik fejlődni a 

helyi közösségek, illetve társadalmi, gazdasági hálózatok képessége arra, hogy mindezeket az 

eredményeket saját erejükből, munkájukból teremtsék meg és tartsák fenn hosszú távon. A 

társadalmi újratermelésben részt vevő szervezetek esélyeit és erejét nem valós közösségi, 

gazdasági teljesítményük, potenciáljuk határozza meg, hanem az uniós forrásokhoz való 

hozzáférésük képessége. 

A folyamattal szemben, amely gyengíti saját életük alakításának képességét, a települési, 

illetve helyi közösségek természetes törekvése, hogy a külvilágtól való függetlenedés, az 

„önfenntartás” útjára lépjenek. A világgal, mint a veszélyek és nehezen kezelhető, ellenséges 

hatások forrásával, az „idegennel” szembeni bezárkózás paradox módon egyfajta „kollektív 

elkülönülés”, „individualizáció” felé sodorhatja a közösségeket. Ha a bezárkózás 

elszigetelődéshez vezet, a közösség olyan süllyedő pályára kerülhet, amelyen a nehézségek és 

hátrányok, a külső és belső erőforrások leépülése egymást erősítve teszik lehetetlenné az 

önerőből történő felemelkedést.  

A globális kihívásokra sikerrel válaszolni képes országot csak nyitott közösségek hálózataként 

tudok elképzelni. A helyi közösségek akkor juthatnak előrébb, ha a globális világba illeszthető, 

de a helyi értékekre épülő jövőképet tudnak alkotni, melyet széleskörű elköteleződés, s a helyi 

erőforrásokat használó és erősítő cél-, illetve eszközrendszer segít megvalósítani. 
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2.1.2 Generációs paradigmák 
 

 

De nézzük meg, kivel is kell foglalkoznia a jövő ifjúsági szakemberének. Paradigmaváltás 

szükségességéről nem csak a társadalom és a gazdaság, a kultúra előtt álló globális kihívások 

okán, hanem a generációs változások következményeként is beszélnünk kell. Nem először nézünk 

szembe a korszellemet, egy egész korosztály gondolkodásmódját, életmódját, cselekvését, 

létformálását és jövőlátását érintő átfogó változással, amely aztán kihat a generáció által 

formált társadalmi, gazdasági, kulturális paradigma egészére. 

Az 1981-1995 között születettek Y generációja, az ezredforduló nemzedéke az internettel 

együtt született, és már a számítógépekkel együtt nőtt fel. Ma 22-36 éves tagjai közül számosan 

a technika megszállottjai, de szinte mindannyian kisiskolás kortól használják a hétköznapok 

szerves részeként a számítógépet és a mobiltelefont, amelyek nélkül el sem tudják képzelni az 

életet. A kibontakozó internetes kultúra a tájékozódás és a kommunikáció közege.  

A rendszerváltás eufóriáját itthon hamar a kijózanodás, majd a szerkezetváltásból adódó 

társadalmi-gazdasági problémákkal való szembesülés jellemzi. A képzési-szakképzési rendszer 

válságát, az eladósodást, a társadalom széttöredezését, a növekvő munkanélküliséget betetőzi 

a globális gazdasági válság, amely lehetetlenné teszi az egyéni érvényesülési stratégiák 

alkotását az Y generáció tagjai számára: kényszerből egyre inkább természetessé válik a 

földrajzi, munkaerőpiaci mobilitás, a gyakori, kényszerű alkalmazkodás.  

Új jelenség a “Pán Péter-szindróma”: a generáció számos tagja csak késleltetetten tud 

megjelenni a munkaerőpiacon, ezért csúszik és egyre nehezebbé válik a szülői otthonról és 

erőforrásokról való leválás, az önálló egzisztenciateremtés. Az Y generáció jellemző 

sajátossága, hogy fogyasztás szempontjából felnőttként viselkedik, a társadalmi és gazdasági 

újratermelés szempontjából azonban gyermekrangú. 
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A jövő ifjúsági szakemberének az Y generáció már “kifutó” tagjai és csoportjai mellett 

elsősorban a következő, a Z generáció cseperedő üdvöskéire kell fókuszálnia. A ma iskolás 

korba lépő 7 és a felnőttkor küszöbének tekinthető 21 éves, tehát 1996 és 2010 között született 

generáció élete elképzelhetetlen a világháló nélkül, amely már nem statikus, információs, 

kommunikációs eszköz, csatorna, hanem interaktív “közösségi” tér (Web 2.0), amely teljesen 

átalakítja a gondolkodást és az együttműködési szokásokat, azokon keresztül pedig a 

társadalmat és a gazdaság rendszerét is. A XXI. századot nyitó nemzedék alapvetően 

különbözik a korábbiaktól, amennyiben tájékozódásuk, kapcsolataik, közösségi tapasztalataik 

meghatározó, határok nélküli terén, az interneten keresztül az első valóban globális 

nemzedéknek tekinthetők. A “legek nemzedéke” létszámát tekintve az eddigi legkisebb 

Nyugaton és a legnagyobb a Kelet világában. Közös jellemzőjük ugyanakkor, hogy a 

legoktatottabbak, a legmobilabbak, várható élettartamuk a leghosszabb. 

A generáció gondolkodásmódja teljesen új oktatási formákat, nevelési attitűdöt igényel, amire 

a létező képzési rendszer teljesen felkészületlen. A szó szoros értelmében soha, egyetlen 

korábbi generáció tagjai sem olvastak vagy írtak annyit, mint a Z-fiatalok. Kultúrafogyasztásuk, 

ismeretszerzésük, illetve kommunikációjuk ugyanakkor cseppet sem irodalmi és hagyományokra 

épülő, inkább fragmentált, ötletszerű és esetleges. 

A nyugati kultúrkörben a kis létszámú generáció a felkészült munkaerőre várhatóan egyre 

mohóbban áhító munkaerőpiaccal találkozik majd. A korábbi társadalmi-gazdasági 

szervezetekhez kötődő karrierépítés helyett az önmegvalósítást a középpontba állító 

munkavállalói attitűdöt jósolnak a hozzáértők, amelyben a gazdasági szervezet csak eszköz. A 

munkavállalók nem integrálódnak a szervezetekbe, nem ragadnak le egy-egy vállalatnál, 

hanem kompetenciarendszerükön belül több megbízást vállalnak, “multitasking” formában 

dolgoznak, jövedelmüket több forrásból szerzik, az egy állás, egy kereset forma helyett több 

forrásból táplálkozó “megélhetési mix” alapozza meg anyagi egzisztenciájukat. A vállalkozói, 

munkavállalói tevékenység az egyre inkább automatizálódó, robotizálódó fizikai munkavégzés 

felől a tudásalapú, digitális gazdaság irányába tolódik el. 

A nemzedék óriási kihívása, hogy milyen módon oldja meg a Nyugat és a Kelet közötti 

népesedési, fogyasztási, életszínvonal- és életminőség-beli, technológiai különbségek 

konszolidációját, ezért a technikai ismeretek mellett egyre inkább fel kell értékelődnie az 

interkulturális, együttműködési-közösségi, integrációs és inklúziós képességeknek, 

kompetenciáknak úgy társadalmi, mint egyéni szinten. 

A ma pályakezdő ifjúsági szakemberének még tovább kell tekintenie… Az Alfa generációként 

emlegetett korosztály tagjai 2010 után születtek, születnek meg. Olyan világba, amelyben az 

internet már nem pusztán a technikai és társadalmi, személyes környezet része, hanem annak 

közegévé válik. A virtuális valóság és a fizikai világ határa elmosódik a dolgok internetében 

(IoT), a gazdasági, közösségi folyamatok irányítása nagyrészt az előbbi terébe tolódik át. 

Az “alfa” gyerekek kétéves koruk alatt találkoznak először a világháló, a digitális világ grafikus 

felületeivel és kezdik el használatának elsajátítását. Első kulturális és közösségi élményeik nagy 

részét a digitális világon keresztül szerzik meg, amely meghatározó szerepet játszik 

tanulásukban, kapcsolatépítésükben is. Szüleik és nagyszüleik, az X és Y, később a Z generáció 



 

9 
 

tagjai technológiai értelemben ugyan társaik tudnak lenni, szemléleti szakadék alakulhat ki 

azonban a tanulás, az életpálya-építés, a társadalmi-politikai kapcsolatok értelmezése és 

kezelése területén. Különösen felértékelődik ezért a családi, közösségi kompetenciák, a 

generációs együttműködés szerepe, amelyek a kulturális átörökítés, a társadalmi, nemzeti, 

közösségi, családi és személyes integritás megőrzésének legfontosabb eszközei lehetnek. 

 

2.1.3 Új kompetenciák | új módon 

 

 

 

Az elmondottakkal összefüggésben a közösségi-közéleti, illetve a gazdaság- és 

társadalomformáló részvétellel (politikával), azok cél- és eszközrendszereivel foglalkozó 

műhelyek új kompetenciák megszerzésére irányítják a stratégiai gondolkodás fókuszát. Sok szó 

esik tehát a személyiség és közösségformáló kompetenciákról. A tervezhetőség, az érthetőség 

és az új kihívásoknak való megfelelés érdekében értelmeztük, modelleztük újra a HROD 

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ műhelyeiben a kompetencia mibenlétét, 

rávilágítva annak a társadalompolitika és a közösségi művelődés, benne az ifjúságfejlesztés 

szempontjából leglényegesebb elemekre. 

A kompetencia alapja az ismeret. A művelődés és műveltség közösség, illetve közösségi 

intézmények által hordozott tudásvagyona. A személyes és közösségi lét koherenciáját biztosító 

alapértékek és alapelvek, a társadalmi, gazdasági és természeti környezethez való 

alkalmazkodást és alkotó, környezetformáló kapcsolódáshoz szükséges általános és speciális  

ismeretek, technikai és technológiai ismeretrendszerek forrása nélkül el sem indulhatunk, 

indíthatjuk a következő generációkat a jövőalkotás kalandjai felé. 

Az ismeret élővé, felhasználóján keresztül értékteremtővé akkor válhat, ha ismerjük 

alkalmazásának módját lehetőségeit is. Az ismeret valóságformáló alkalmazásának tanulása a 

családban, majd a tudásvagyont hordozó és alkalmazó szervezetekben, közösségekben, 



 

10 
 

közösségi hálózatokban történhet. Az adaptáció vissza is hat a forrására, gazdagítva azt az új 

generáció által bővített ismeretekkel, tapasztalatokkal. 

A cselekvő képesség és szándék végül akkor válhat működővé, az ismeret és alkalmazás 

hogyanját birtokló személy és közösség „kompetenssé”, ha működéséhez megfelelő 

megerősítést, maghatalmazást kap. E legitimációnak három pillérre kell támaszkodnia. A 

szakmai kompetenciáknak többnyire magától értetődő feltétele a képzettség, s a képesség 

igazolása. A társadalom, a gazdaság különböző szintjein betöltendő szerepek, kompetens 

fellépés, alkotó jelenlét is megkövetel hatósági engedélyeket, igazolásokat, tanúsítványokat. 

Kisebb és nagyobb jelentőségű formális meghatalmazás kell a hagyományos polgári, közösségi 

szerepek betöltéséhez is, melyek kultúránként és koronként jellemzőek. (Nagykorúsítás, felnőtté 

avatás, vagyoni határok stb.) 

Közösségi elfogadás, „szociális legitimáció” vagyis cselekvési környezet nélkül a kompetencia 

nem értelmezhető. A képességeket és cselekvési szándékot hordozó személy vagy szervezet 

kompetenciájának feltétele, hogy hatókörnyezetének tagjai elfogadják azt. A kompetenciák, 

kompetenciarendszerek fejlesztésének tehát nem csupán a fejlesztés közvetlen tárgyát képező 

személyre, illetve szervezetre, hanem annak szociális környezetére, kapcsolatrendszerére is ki 

kell terjednie. Szemléletünk, a közösségi művelődés, az ifjúságfejlesztés megközelítése ezen a 

ponton ágazik el különösen a felnőttképzés, illetve az élethosszig tartó tanulás kompetenciák 

fejlesztésére vonatkozó személyes, kognitív szemléletétől. 

A kompetens szerepvállalás, felelősségvállalás fordulópontja, hogy a kompetenciát hordozó 

személy, illetve szervezet, elhiszi-e magáról, hogy a megszerzett tudással és képességekkel élni 

is képes, elfogadja-e a közösség által rá helyezett felelősséget, vállalja-e annak terhét. A 

szervezeti és közösségi fejlesztő munka első hatáspontja legtöbbször erre a területre esik. Ha 

él, feléled a hit és a szándék a változásra, cselekvésre, akkor adott a fejlődés motívuma, akkor 

indulhatunk el a közösség megerősítéséért, akkor érdemes energiát, időt és anyagiakat fordítani 

a formális jogosítványok megszerzésére, tudást és gyakorlatokat keresni: új képességekké 

konvertálni az életet, és viszont. 
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2.1.4 Új társadalmi kompetenciák 

 

 

A társas együttműködés globális paradigmái a médián, a politikán, a gazdasági hálózatokon, 

egyházakon, s megannyi kulturális csatornán keresztül hatnak a kisközösségi és személyes 

együttműködésekre is, amelyek visszatükrözik azok alapproblémáit, attitűdjeit, válaszait. A 

társas kultúra elemi, helyi szintről szerveződve aztán visszahat egyre szélesedő közegére. A 

családi és baráti kapcsolatok, a gazdaság, a munkamegosztás szervezése révén épülnek fel 

azok a helyi valóságok, amelyek az értékteremtés és fogyasztás valós színterei, s amelyek 

összerendeződve végül is a globális együttműködés helyi, térségi, nemzeti, regionális szinten 

szerveződő csomópontjait alkotják. 

A békés társas, társadalmi együttműködés alapja a felismerés, hogy a szabadságom addig 

tart, amíg másokét nem sérti, s ha elérem ezt a határt, a konfliktus helyett érdemes a 

megállapodást keresnem. A multikulturális megközelítés a kölcsönös tisztelet és békés egymás 

mellett élés képességét helyezi a központba, egy sokszínű társadalomban. A nyugati típusú 

liberális demokrácia, amelyben élünk, az alapértékek közé emelte a társadalmi diverzitást, a 

másság tiszteletét, a nemzeti, nemzetiségi, vallási, kulturális és egyre számosabb sajátosság 

alapján elkülönülő csoportok harmonizációját. A társadalom e megközelítésben a megannyi 

társadalmi halmaz, csoport aggregációja. A közösségi fejlesztések fókusza a harmonizáció. 

Meg kell találnunk az önazonosságunkat, az önmegvalósítás útját, megtanulni 

különbözőségeinket megfogalmazni, azokkal együtt élni, azokat békésen összehangolni. A 

multikulturális világszemlélet korlátja éppen abból a megközelítésből adódik, hogy az emberi, 

társadalmi jelenségek vizsgálatakor alapértékként magát a különbözőséget helyezi a 

középpontba. Az individualizmus, a „számtalan másság” önálló értékalkotó tényezőkké válva 

aprózzák fel a klasszikus globális és nemzetállami kereteket, közösségi együttműködéseket, 

társadalmi-gazdasági-kulturális alapintézményeket, köztük legfőképp a családok 

hagyományos szerepét. A multikulturalizmus a kulturális pluralizmus elfogadásával, a sokféleség 
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harmonizációjával megteremti a fejlődés és fejlesztés alapvető környezetét, de nem nyújt 

választ és eszmei eszközrendszert azoknak, akik a szakadozott társadalmi-gazdasági-kulturális 

szövetrendszer integrációját tűzték ki célul, a társas együttműködés különböző szintjein. 

Az interkulturális szerveződés közegében keresnek és formálnak egymással együttműködéseket 

a társadalmi-politikai, a gazdasági és a kulturális térben azok a szereplők, akik az eltérésekben 

nem pusztán a különbséget, hanem az érvényesülés, a fejlődés lehetőségeit keresik és találják 

meg. A másik hiánya számukra lehetőség, az eltérés kihívás, a különbség erőforrás. Az 

együttműködve versengés (co-opetition) olyan eszközökkel segíti a fejlesztést, fejlődést, melyek 

elérése, megteremtése elszigetelődve lehetetlen lenne. A közel azonos, illetve az egymást 

kiegészítő célú, eltérő kultúrájú szervezetek, közösségek horizontális és vertikális típusú, két- és 

többszereplős szervezetekben, szervezett együttműködésekben (szociális klaszterekben) 

fejlesztik képességeiket és eredményeiket. A siker feltétele az integrációra törekvés: fel kell 

fedeznünk a különbözőségekből adódó közös előnyöket, az azonosságokat, s az értékteremtő 

együttműködés érdekében kell felhasználnunk azokat. 

A felvilágosodás három polgári eszményét segítségül hívva a multikulturalizmus, mint a 

szabadság és szabadságok sokszínű egymásmellettisége jelenik meg. Az interkulturális 

szerveződés, az egyenlőség, az egyenlők együttműködéseként jellemezhető. A közösségi 

gondolkodás géniusza pedig a testvériség lehet. A közösségi paradigma, a közösségi 

társadalom mibenlétének megértése a saját személyiség, szervezet újfajta megközelítését 

kívánja. A képességet, hogy a saját, illetve belső szervezeti célokat mások, más csoportok, 

szélesebb társadalmi hálózatok igényei, szükségletei felől nézzek. A megközelítés egyszerre 

követeli meg a teljes részvételt és a társakra való ráhagyatkozást, ezért előfeltétele az 

elköteleződés és a bizalom. Az „egymásért paradigma” hatókörében a társadalmi-közösségi 

és egyéni cselekvés arra a felismerésre épül, hogy a sajátos célok és eredmények a közjó 

fejlesztésén keresztül érhetőek és tarthatóak fenn legoptimálisabban. A közösségek: társas 

szinten a közösségi együttműködés, társadalmi szinten a közjó érdekében szerveződő 

társadalmi szövetek paradigmája. Az együttműködés, a fejlesztés attitűdje az egység, az 

azonosulás. A saját azonosságomat, önmeghatározásomat a másik (személy, szervezet) 

nézőpontjából, szükségleteiből értelmezem. A felismerésből fakad, hogy a másik, a mások (a 

közjó) szükséglete és szolgálata adja a szerepeim értelmét, a tevékenységem, végül is a létem 

értelmezési tartományát. Annyira vagyok értékes, amennyire szükség, szükséged, szükségetek 

van rám. 
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2.1.5 A társas együttműködés szintjei 
 

 

 

 

Minden ember egyedi, megismételhetetlen és felbecsülhetetlen értékű személy. Lényegét 

azonban egyediségében nem, csak kapcsolatain keresztül tudja megélni. Akár a személy útját 

nézzük a közösség felé, akár a csoportok érési folyamatát a közösségi szerveződésben, hasonló 

állomásokhoz érkezünk. 

A társadalom, a közösségek hálózatát hiába próbáljuk az elemek felsorolásával meghatározni. 

A társas együttműködés közege, a legszélesebb értelemben vett kultúra az alkotóelemeit 

összekötő kapcsolatokkal írható le. „Kulturáltságunk” nem több, és nem is kevesebb, mint 

képességünk e kapcsolatok megértésére és formálására. 

Az elidegenedés csapdája, hogy a társas hálózatokról, együttműködésekről leváló személy 

elveszíti a valósággal való kapcsolatait is, hiszen a „társas lény” önmagában nem értelmezhető. 

Hogyan is tudnék megmutatkozni mások számára, mint a kapcsolataim tartalma és minősége 

által? A szüleim, a családom, a rokonságom, a barátaim, a szomszédságom, a munkahelyem 

teszik „láthatóvá” az életemet, s megértetni azon keresztül tudom magam, hogy elmondom, mit 

gondolok másokról, mások gondolatairól, hogyan reflektálok az élet kisebb-nagyobb 

kihívásaira. 

A közösségi művelődést, a közösségi munkát, s különösen a fiatalok körében végzett közösségi 

fejlesztő tevékenységet mindig úgy tekintettem, mint a kapcsolatok szervezésének művészetét. 

A közösségek formálásáért felelősök – legyenek akár professzionális társadalomformálók, 

politikusok, közösségfejlesztők, ifjúsági szakemberek, nevelők, állami, civil, egyházi, vagy 

gazdasági vezetők, akár a családot, kisközösséget építő laikusok – legnagyobb kincse és 
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kihívása a rájuk bízott kapcsolatok, mint a társas együttműködés alapjának megőrzése, erősítése 

és gyarapítása. A kapcsolatok megléte, a kapcsolati hálózat mérete tartalma, minősége és 

dinamikája határozza meg alapvetően a közösségi munka lehetőségeit. 

A kapcsolati hálózatok „vérkeringése” a párbeszéd, az áramló, ellentétes, összehangolódó, 

vagy közössé váló gondolatok. Ebben az áramlásban születnek, fogalmazódnak meg azok a 

közös célok, amelyek a résztvevők közötti együttműködéseket indíthatják el. Az együttműködést 

formáló tapasztalatok és szükségletek, alapértékek, jövőkép, célok és feladatok alapján 

indulhatnak el és építhetnek a formalitást akár fel sem ismerő vagy tudatosan mellőző, másrészt 

a hivatalos kereteket és megerősítést igénylő szervezetet a közreműködők. Közösséggé akkor 

formálódik az együttműködő szervezet, amikor összetartó motívumai már túlmutatnak a 

tevékenység praktikus céljain, s a fő összetartó erő a személyes és szervezeti elköteleződés lesz, 

a hovatartozás és az együttlét öröme. 

Egy közösség annál életképesebb, minél inkább őrzi és fejleszti aztán kapcsolatteremtő és 

szervező képességét, nyitottságát és készségét a párbeszédre, képességeit az 

együttműködésre, szervezeti kultúráját és dinamikáját. A közösségek azonban nem 

laboratóriumban fejlődnek. Szerveződésüket megpróbálják külső hatások: válságok, történelmi 

ívű és hely szintű „rendszerváltások”, a politika, az intézményrendszer, a gazdaság, a közvetlen 

emberi és társadalmi környezet változásai. Nem maradnak el a belső fordulatok sem: költözés, 

születés, elmúlás, ragaszkodások és megcsalások, sikerek és kudarcok, játékok és játszmák teszik 

próbára a közösségi kohéziót. Gyakran nehéz, s nem is sikerül megtartani a közösségi 

összetartozást, a szervezeti rendet, az együttműködést szolgáló szándékokat. A fejlesztés iránt 

elkötelezettek felelőssége, ilyenkor is megőrizni, újra szervezni a kapcsolatokat, elindítani a 

párbeszéd köreit, segíteni az együttműködések kibontakozását, a szervezeti életet, a közösségi 

fejlődés útján haladókat. 
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2.2 Székely Levente- Közösségi terek és a fiatalok térhasználata 

 

A konferencia második előadását Székely Levente, a Kutatópont Kft. kutatási igazgatója tartotta 

és a fiatalok szabadidős tereinek és tevékenységeinek változását mutatta be. Az alábbiakban az ő 

összefoglalója olvasható az előadásáról. 

Ha egy-két évtizedes álomból ébrednénk talán úgy képzelnénk, hogy a fiatalokat 

szabadidejükben olyan fizikai terekben találjuk, ahol kortársaikkal közösségben vannak, 

szórakoznak. Ahogy a ’90-es évek elején a Sing-Sing zenekar is énekelte: 

 

„Délután ha véget ért a robot, 

Csizmát húzok, bőrdzsekit és trikót. 

Várnak rám lenn a haverok, 

Füstös klubban dübörög a rock. 

Péntek este nincsen gond, 

Mert megdörren a rock'n'roll.” 

 

Valójában mára megszűntek a füstös klubok. Klubok ugyan maradtak, de füst már nincs. Ez 

részben azért jó hír is, tegyük hozzá. Mindenesetre néhány évtized alatt valami alapvetően 

megváltozott az ifjúság szabadidő-eltöltésében. A változás azonban nem egylépésben ment 

végbe, az elmúlt évtizedekben az alábbi korszakokat lehet azonosítani: 

- a rendszerváltás előtti idők 

- az ezredforduló környéke 

- napjaink 

-  

A rendszerváltás előtti idők fiataljait a „táborok ifjúsága” jelzővel is le lehet írni. A jelző találó, 

ugyanis a rendszerváltás előtti időkben a szabadidős tevékenységekben domináns szerep jutott 

az intézményesített szabadidős tereknek. A fiatalok szabadidejét központosítva, 

államszocialista keretek között szervezték. Fogyasztásukat ’89-90-hez közeledve a nyugatról 

egyre inkább átszivárgó ízlések és a hiánygazdaság által biztosított keretek határozták meg. 

Magyarországon a rendszerváltást követően kialakuló kapitalista, fogyasztói társadalom 

értékrendszere jelentős hatással volt a fiatalok egész életére, a gazdasági helyzetüktől fogva 

a kultúrafogyasztásukig. A rendszerváltás utáni évtized és az ezredforduló után következő 

néhány év megrajzolta az első globális generáció karakterét, amely a fesztiválok, közterek és 

plázák ifjúságában öltött testet. A nemzedéket a globális ízléstrendek formálták, szabadidő-

eltöltését a kommercializált terek jellemezték.  

A 2010 után következő években kristályosodik ki az új csendes generáció karaktere, amelynek 

ízlését és fogyasztását továbbra is a globális trendek határozzák meg, azzal a fontos 

különbséggel, hogy ezek minden korábbinál gyorsabban és szélesebb spektrumban 

érvényesülnek. A gyorsaságot és a kiterjedést a digitális kultúra hordozói biztosítják. A fizikai 
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terek által keretezett tevékenységeknek a virtuális terek biztosítanak új lehetőségeket. 

Lehetőséget a folyamatos bekapcsoltságnak (always on) és annak, hogy mindig máshol legyünk.    

Az információs társadalom egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy az idő és a tér képlékennyé 

válik, amely az állandó szélessávú internetkapcsolattal bíró mobileszközökkel (nem beszélve az 

egyre könnyebben hozzáférhető VR megoldásokig) a mindennapokban is megvalósul. A tér új 

dimenziója a fizikai terek mellé lépett, azokkal összekeveredve, azokat kiegészítve, vagy 

éppen azokkal konkurálva új minőséget eredményezett. Akár szélsőségeket is. Az állandó 

közösségi kapcsolódás is vezethet nem várt, káros eredményhez, ehhez elég a cyberbullying 

jelenségére figyelnünk, de a virtuális terek által nyújtott élmények a fizikai közösségből való 

kivonulást is eredményezhetik, ahogy ezt a hikikomorik példáján érzékelhetjük.   

Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy ha minden ennyire megváltozott, fontosak-e még 

egyáltalán a fizikai közösségi terek a fiatalok számára? A Magyar Ifjúság 2012 adatai 

alapján elmondhatjuk, hogy a 15-29 éves magyarországi fiatalok kétharmadának (69 

százalék) nincs törzshelye, azaz nincs olyan fizikai hely, ahol abban az esetben is jó eséllyel 

találkozik a barátaival, ha azt előre nem beszélték meg. Nem meglepő, hiszen már az új csendes 

generációról beszélünk. Ahogyan az sem meglepő, hogy ahol mégis jelen vannak a törzshelyek, 

ezeknek a többsége kommercializált tér, ami fogyasztásorientált és ahol fizetni kell a 

fogyasztásért. 

 

 

A barátokkal közös fizikai tér hiánya a fentiek alapján egyértelműnek tűnik, azonban kissé 

csalóka, amelyet teljessé a szabadidős tevékenységek helyszíneinek vizsgálata tesz árnyalttá. 

A szabadidő-eltöltés legfontosabb tere a fiatalok számára az otthon, míg a sorban a második 

hely a barátok otthona. A 15-29 évesek legalább háromnegyede számára az otthon jelenti a(z 

egyik) legfontosabb szabadidős teret, míg minden második számára a barátok otthona is 

betöltheti ezt a funkciót. Összességében tehát a kortárscsoport szabadidős fizikai találkozási 

terét dominánsan az otthonok adják.  

13

16

69

2
igen, több ilyen törzshelye is van

igen, egy ilyen törzshelye van

nincs törzshelye

NT/NV

Forrás: Magyar Ifjúság 2012 Bázis: teljes minta (N=8000)
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Ha a fizikai helyszínek mellett a szabadidős tevékenységekre tekintünk, láthatjuk, hogy azok 

jobbára képernyős tevékenységek, amelyek egy része éppen a fizikai tér szerepét kisebbíti és 

a virtuális tér jelentőségét növeli meg. A Kutatópontban 2013-ban készült egy reprezentatív 

kérdőíves kutatás 15-29 évesek körében, amelyből azt a következtetést vonhattuk le, hogy az 

internet hasonló fontossággal bír az identitás esetében, mint a lakhely vagy azok a helyek 

(színház, kocsma stb.), amiket látogat. 

 

 

 

Összességében a fentiek alapján az ifjúság, a közösség és a térhasználat 

kapcsolatrendszerében megállapíthatjuk, hogy az információs társadalom logikájának 

megfelelően veszít jelentőségéből a fizikai tér. Ezzel együtt a virtuális kapcsolódások egyre 

fontosabbá válnak és állandósul az online jelenlét. Kérdés, hogy ebben az új helyzetben milyen 

lehetőségei vannak azoknak, akik ifjúsági közösségszervezésre adják a fejüket.  

Milyen igényt elégítsenek ki és milyen stratégiát alkalmazzanak a fizikai tereket üzemeltetők? 

Az új helyzet ad-e lehetőséget az integrált terek szám. 
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3. Kerekasztal-beszélgetések 
 

Az ifjúsági szakemberek által moderált beszélgetésekben összesen az alábbi 20 téma került 

terítékre: 

• Mi vonzza be a fiatalokat? 

• Stratégiák-szakemberek: Ki az ifjúsági szakember? 

• Hazai vs. nemzetközi tér 

• Eltérő szocializációs közegek megszólítása 

• A team 

• Gyakorlati hely 

• Együttműködések és tapasztalatcsere 

• Mennyit ér az önkéntesség? 

• Vissza a jövőbe – a közösségi tér jövőképe 

• Prevenció-lehetőségek, felelősségek 

• Hol van a közösségi tér helye? 

• Kialakítás, high-tech vs retro 

• Funkciók 

• Offline vs. online 

• Jogszabályok útvesztőjében 

• Az önfenntartás pillérei – a szponzorok 

• Értékkövetés vs. mintaadás 

• Társadalmi felelősségvállalás-érzékenyítés és a szemléletformálás 

• Szülő(k) a közösségi térben? 

• Rendezvények és programok a közösségi térben 

A következőkben néhány ilyen szakmai eszmecsere összefoglalója olvasható az aztalgazdák 

tolmácsolásában. 
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3.1 Értékkövetés vs. mintaadás - Csontos Sandra 
 

Kimondva-kimondatlanul is érezzük a kérdés súlyát. Vajon az értékkövetésre vagy a mintaadásra 

fontosabb hangsúlyt helyezni a fiatalokkal foglalkozó szakemberek munkája során? Szembe tudjuk 

állítani egymással a két fogalmat? 

 

Asztaltémánk megtárgyalása során szakmai és gyakorlati szempontok találkoztak egymással. 

Fiatalokkal foglalkozunk, mégis néha úgy érezzük: többet beszélünk róluk, mint amennyit velük. 

Látjuk, hogy az otthon, mint a szabadidő eltöltésének helye felértékelődik, ahogyan az internet, 

az online lét mindennapi szerepe is. A legutóbbi nagymintás ifjúságkutatás eredménye szerint 

az 1990-es évek végén születettek és az annál fiatalabbak körében minden hatodik fiatal az 

internetezést tartja a legkedveltebb időtöltésének2.  

 

Mit jelent ez a fiatalokat nézve és mit jelent az ifjúságszakma szemszögéből? Követjük őket 

vagy irányt mutatunk számukra?  

 

Az asztalnál sokan, sokféle tapasztalattal rendelkeztünk, mindnyájan egyetértettünk azonban 

abban, hogy a felgyorsult, digitalizált világ kihívásaival a fiatalabb és az idősebb generáció 

tagjai egyaránt szembe találkoznak. Ebben a folyton változó környezetben – amely magában 

rejti többek között az elmagányosodás, a zaklatás, számtalan újfajta addikció kialakulásának 

a veszélyét, valamint a tudás fogalmának átalakulását is –, csak akkor tudjuk a fiatalokat elérni, 

bevonzani, segíteni, megtartani, ha értően fordulunk feléjük. Ha mi is tanulunk tőlük.  

Ha használjuk az ő eszközeiket, csatornáikat, online felületeiket. Ha figyelünk és építünk 

szociokulturális környezetükre, személyes kapcsolataikra. Ha ott vagyunk, ahol ők jelen vannak. 

Ha példát mutatunk és példaképeket állítunk eléjük, velük közösen. Ha látjuk, figyeljük az 

igényeiket, szükségleteiket és ezek mentén segítjük, bíztatjuk őket útjukon, életpályájuk 

építésében. Ha egyszerre követjük és formáljuk őket. 

 

Minden szakmának helye és szerepe van a társadalomban. Fiatalokkal foglalkozni azonban azt 

is jelenti: törődünk a jövőnkkel, a minket követő generációkkal, családokkal, hazánkkal. 

Az ifjúságszakma épp ezért nem lehet a frontális kommunikáció színtere vagy épp az örök 

fiatalok társasága, inkább az örökös kérdezőké. Azok tömörülése, akik nyitottak és kíváncsiak 

mindenre, ami a fiatalokat foglalkoztatja és hajlandóak újítani, megújulni. Olyan szakembereké, 

akik együttesen képviselik: értékkövetés és mintaadás. A kettő ugyanis nincs meg egymás nélkül. 

 

                                                 
2 Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredménye 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2016_02_nyar/03_offline_helyett_online_szabadido.pdf 

 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2016_02_nyar/03_offline_helyett_online_szabadido.pdf
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3.2 Mennyit ér az önkéntesség? - Jakab Rita 
 

Kétszer 20 perces beszélgetés során nagyjából 16 résztvevő fejtette ki gondolatait az önkéntesség 

értéke és megítélése kapcsán. A kérdéssel kapcsolatos hipotézisem az volt, hogy az önkéntesség 

értéke igen magas a társadalom különböző rétegei számára, mind az önkéntesek, mind a 

kedvezményezettek oldaláról nézve.  

 

A beszélgetés során azt tapasztaltam, hogy a résztvevők összességében ugyanezt gondolják. 

Felmerültek természetesen olyan gondolatok is, amelyek árnyalják a naiv optimista 

megközelítést, miszerint az önkéntességnek csak előnye lehet, de ezek a gondolatok közelebb 

vittek a tisztább képalkotáshoz. Kiemelném, hogy a kérdésfeltevés mentén két fontos 

alapkérdés is megfogalmazódott: az egyik az önkéntesség meghatározására irányult, a másik 

pedig az önkéntesség formális szervezésének határaira és megvalósíthatóságára. 

 

Az önkéntesség meghatározásával kapcsolatosan egyértelmű volt, hogy vannak, akik tudatosan 

döntenek valamiféle társadalmilag hasznos tevékenység folytatása mellett és vannak, akik a 

közösségért, amelyhez tartoznak, természetszerűen tesznek anélkül, hogy ezt tudatosítanák 

magukban, vagy akár az illető közösség tudatosítaná bennük, mert annyi mindent kapnak tőle, 

hogy teljesen magától értetődő, hogy ezt viszonozni szeretnék.  

 

Az önkéntesség szervezése kapcsán ugyanezt a gondolatmenetet követve megfogalmazódott, 

hogy az embereket programokra és hasznos, érdekes, vonzó tevékenységekre lehet bevonni, 

nem pedig önkéntességre. A fiatalokat konkrét kérésekkel lehet meghívni önkéntességre, és 

olyan tevékenységekhez fognak leginkább csatlakozni, amelyek kapcsán érintettek, amelyek 

által ők maguk tehetnek önmagukért és a környezetükért. A kulcsszó a bevonódás és az 

érintettség. Az önmagáért való önkéntes tevékenység ritka jelenség. Az emberek leginkább 

akkor ajánlják fel idejüket, energiájukat, erőforrásaikat, ha a cél vonzó számukra, vagy maga 

a tevékenység által ők maguk is gazdagodhatnak.  

 

Az önkéntesség (tehát a másokért végzett munka) széles körökben való népszerűsítését segítő 

program az Iskolai Közösségi Szolgálat, ami azonban szintén csak akkor eredményes, ha valódi 

élményt nyújt. Tehát maga a teljesítés egyáltalán nem garantálja azt, hogy a fiatal később 

nagyobb valószínűséggel akar majd önkéntes munkát végezni. Vagyis az önkéntesség 

szervezése, az arra való bátorítás a fiatal közvetlen közelében, közösségében 

eredményesebbnek tűnik.  

 

Ami pedig az önkéntesség értékét illeti, igen nehéz lenne erre egzakt választ adni, talán a 

legjobban az a mondat fejezi ki, amelyet az egyik résztvevő fogalmazott meg: „Az önkéntesség 
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mindenkinek annyit ér, amennyit ő maga beletesz.” Valóban, azt hiszem, hogy ez pontosan így 

működik akár az egyén, akár a közösség/szervezet oldaláról közelítjük meg. Ha az önkéntes 

szívvel végzi azt a tevékenységet, sokkal inkább nyitott lesz mindarra, ami őt ott éri, így sokkal 

többet is profitál belőle. A szervezet pedig, amely energiát fektet az önkéntes fogadásába, 

felkészítésébe, bevonásába, szintén sokkal nagyobb sikert élhet meg, hiszen az elkötelezett és 

lelkes önkéntesek nagyon sokat tudnak adni egy szervezet életében. 

 

3.3 A team – Borsos László 

 

„Kell egy csapat!” – így hangzik a Régi idők focija című film szállóigévé vált mondata. Hogy jön 

ez ide és miért is van erre szükség az ifjúsági munkában? 

 

Az emberekkel foglalkozó, segítő szakmákban a személyiségünkkel dolgozunk. Mi magunk is 

mintát közvetítünk a fiatalok számára. Munkánk során az egyik legfőbb fokmérő a 

szakmaiságunk, önazonosságunk és hitelességünk. Az ifjúságsegítésben, ifjúsági közösségi 

terekben dolgozók általában kisebb-nagyobb munkatársi csoportokban, teamekben 

tevékenykednek. Rengetegszer megtapasztaltam, hogy egy jól működő csapat több, mint a 

csoportot alkotó egyének összessége. 

 

Mi a legszükségesebb a jó teamhez/team munkához? 

 

• különböző képzettségű és szemléletű motivált emberek, akik a másik erősségeit is 

elismerik, 

• tudásukat, képességeiket közös feladat vagy cél megoldására fordítják, 

• egyértelmű feladat-leosztás (vezetés és/vagy koordináció), 

• rendszeres és jó belső kommunikáció, 

• összhang (együttműködés), 

• a feladat nagyságához igazított létszám, 

• hosszabb távú team-munka során a motiváció fenntartására, új feladatok kitűzéséhez és 

megoldásához elengedhetetlen a részvevők egyéni vagy csoportos fejlesztése, képzése 

és csapatépítése. 

 

És miért jó ez nekünk, a benne dolgozóknak? 

 

• mert kiegyensúlyozottak, önmagunkkal és a munkánkkal harmóniában élők leszünk, 

• mert munkánk során hatékonyabban tudjuk elérni a közös céljainkat, 

• mert motiváltak maradunk. 
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És miért jó ez a munkánk célcsoportjának, a fiataloknak? 

 

• mert hiteles, az élethelyzetüknek megfelelő válaszokat, mintákat kapnak. 

És mi történik, ha nem működik a csapat? Ebben az esetben a „Mese a négy emberről” című 

történet szokott előállni. Ajánlom ezt tanulságként mindenkinek a figyelmébe – főleg annak, aki 

még nem ismeri: „Ez a mese négy emberről szól. Úgy hívták őket: Mindenki, Akárki, Valaki és 

Senki. Történt egyszer, hogy egy nagyon fontos feladattal kerültek szembe. Kéréssel fordultak 

hát Mindenkihez: ugyan, végezné már el!  Mivel Mindenki biztos volt abban, hogy Valaki majd 

csak meg fogja csinálni, ezért - noha Akárki is képes lett volna rá - jó ideig Senki sem fogott 

hozzá. Egyszer csak Valaki méregbe gurult: hiszen ez Mindenki dolga! Azonban Mindenki 

titokban arra gondolt, hogy majd bolond lesz éppen ő bajlódni egy olyan munkával, amit Akárki 

el tud végezni. Eközben Senkinek nem tűnt fel, hogy Mindenki ügyesen kibújt a feladat alól… 

A vége az lett, hogy Mindenki megorrolt Valakire, mert Senki nem volt hajlandó arra, amit 

Akárki megtehetett volna.” 

 

3.4 Gyakorlati hely – Szabó Csaba 

 

2015 júniusában megjelent a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések 

jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (felsőoktatási képesítési 

jegyzék), melyben megjelent az ifjúságügyi szakterület szempontjából releváns új alapképzési szak 

a közösségszervezési alapszak, amelyben egy választható szakirány az ifjúsági közösségszervező, 

a kulturális közösségszervező és a humánfejlesztő szakirány mellett. Az asztalunk feladata az volt, 

hogy megvizsgáljuk a gyakorlati hely szempontjából az említett három szakirány közül az ifjúsági 

közösségszervezőt. Régóta nyitott kérdés - nem csak az ifjúságszakmai képzésekre vonatkozóan- 

a foglalkoztatási kimenet kérdése. Azaz a szakember azért kapjon diplomát, hogy el is tudjon 

helyezkedni vele, vagyis ez a diploma legyen piacképes. Erre pedig akkor van a legnagyobb esély, 

ha a szakember a gyakorlatban is megismerheti azt, amit elméletben tanul. 

  

A gyakorlat mindig dupla vagy semmi játék. Alkalmas lehet arra, hogy hosszútávon elkötelezze 

a hallgatót, segítsen megtalálni valamit, amit hivatásává formálhat, de az is megtörténhet, hogy 

a gyakorlati feladatok értelmetlenségét látva egy életre kiábránduljon az egészből. 

 

„Nekünk arról kell döntenünk, mihez kezdünk az idővel, amely megadatik.” 

Gandalf 
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Legyen az rövid (30 óra) vagy hosszú (3 hónap) gyakorlat, talán az a legfontosabb kérdés, 

mennyire tudatos választás a gyakorlati hely, illetve mennyire motivált a hallgató a gyakorlat 

teljesítésére.  

 

Olyan gyakorlati helyek, melyek „trendinek” számítanak a fiatalok körében (ifjúsági klub, 

rendezvényház, stb.), könnyen lemérhetik ezt, ha versenyhelyzetet teremtenek már a legelején. 

A náluk lévő helyekre pályázatot hirdethetnek, melyben a gyakorlat kimeneteléről, a hallgató 

motivációiról kérik számot adni a jelölteket. A célok és lehetőségek rövid számbavételével 

gyorsan „kijózanítható” a gyakornok, saját maga fogalmazhat meg maga számára valós 

célkitűzéseket! 

 

Az asztaltársaság tagja között csak elvétve akadt, aki már fogadott gyakornokot, ők többnyire 

nagyobb ráfordításnak élték meg a velük való munkát, mint amekkora hasznot hozott. Márpedig 

fontos, hogy olyan helyet és feladatokat találjunk a gyakornokoknak, amelyek nem csak 

számára, de a szervezetnek is előnyére válnak. 

 

Miben lehet segítségünkre egy gyakornok? Mennyire hagyjuk, hogy bele is szóljon a tervezésbe, 

ne csak egy irányított végrehajtója legyen a feladatoknak?  

 

Az asztaltársaság tagjai közül volt, aki olyan nyitott szervezetet képviselt, mely az ifjúsági 

korcsoport (közvetlen célcsoport) képviselői mellett a gyakornokokat is becsatornázza a 

szervezet tervezési folyamataiba. Erre túlnyomórészt a hosszú távú gyakorlat idején van 

lehetőség, de az biztos, hogy nagyban segíti a hallgató szakmai elkötelezettségét és 

motivációit, ha esetleg saját javaslatainak megvalósításán dolgozhat. 

 

A beszélgetés további dilemmákat vetett fel. Hova tovább? Milyen szakmakép, perspektíva van 

egy ifjúsági közösségszervezést vagy ifjúságsegítést kitanuló fiatal szakember előtt? 

Elképzelhető-e, hogy lesznek olyan álláshirdetések, ahol ifjúsági közösségi munkásokat 

keresnek? Milyen szervezetek, intézményrendszer fogja alkalmazni a kimenő friss diplomásokat? 
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3.5 Ki az ifjúsági szakember? - Majzik Balázs 

 

Mi határozza meg a jó szakembert?  Attitűd? Végzettség? Tereptapasztalat? Élettapasztalat? A 

szakmai szereplők elismerése? A publikációk száma? Megannyi kérdés, megannyi válasz. De ki az, 

aki objektív válaszokat adhat a kérdéseinkre? Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért 

Felelős Államtitkára? Vagy az Ifjúságügyért Felelős Államtitkára? A Nemzeti Ifjúsági Stratégia? 

Vagy egy ágazati jogszabály?  

 

Ha azt boncolgatjuk ki az ifjúsági szakember, akkor előtte azt kell tisztáznunk ki is a fiatal? Erre 

is sokféle válasz létezik. Ezek után azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy hol van a fiatal, azaz 

hol van szükség a szakemberre, mert ez is releváns kérdés meglátásom szerint. Mekkora 

populációról beszélünk, és milyen intézményrendszer látja őket. 

 

Ha egy fiatal betartja, a törvényeket nem látszik rendszerszinten. Ha megszegi őket, akkor a 

bűnügyi statisztikai adatokban jelenik meg. Ha egészségesen él, szintén nem látszik. Ha 

kockáztat, és nem óvja egészségét, akkor megbetegszik, és az egészségügyben tűnik fel.  Ez 

máris két ágazat, ahol kiemelten kell foglalkozni a fiatallal. Akkor a rendőr, vagy az orvos az 

ifjúsági szakember? 

 

 Mi a helyzet az oktatásüggyel, vagy a munkaerő-piaccal? Van olyan szakember, aki egységes 

egészében látja a fiatalt? Multifunkcionálisnak kell lennie a szakembernek? Vagy minden 

ágazatban szükség van fiatalokkal foglalkozó szakemberre?  

 

2015 júniusában megjelent a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új 

képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 

(felsőoktatási képesítési jegyzék), melyben megjelent az ifjúsági közösségszervező, mint 

választható szakirány a közösségszervező alapszakon belül. Az „ifjúságsegítő” képzésben tehát 

elindult egy szabályozási folyamat, amelynek a kimeneti végén egy piacképes diplomával 

rendelkező ifjúsági szakember áll. 

 

A kerekasztal nyitva hagyta azt a kérdést ki az ifjúsági szakember. Abban egyezett a résztvevő 

szakemberek véleménye, hogy aktív, jó szervezőkészséggel megáldott, hiteles személyről 

beszélünk. A legvégén érdekességképen felhívtam a figyelmet, hogy ez a rendezvény tele van 

ifjúsági szakemberrel. 
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3.6 Az önfenntartás pillérei – a szponzorok - Csatári Emese 

 

Az ifjúsági munkára általában jellemzőek az innovatív megoldások, a rugalmasság, a 

változásokhoz való gyors alkalmazkodás, és probléma megoldás, a hiányterületek felismerése, a 

nyitottság, a személyre szabott tervezés.  Az elmúlt években a megváltozott támogatási környezet, 

a gazdasági válság hosszan gyűrűző hatásai megnehezítették a vállalatok felé való nyitást. A 

legtöbb szervezetnél mélyen rögzült a pályázati forrásokra támaszkodó finanszírozási modell és a 

projektgondolkodás. 

 

A téma kapcsán számos kérdés merülhet fel bennünk. Az ifjúsági szakma és intézményei, 

szervezetei tudnak-e alkalmazkodni az új üzleti trendekhez? (start-up, sharing economy pl.) 

Mennyire innovatív megoldásokat képesek bevezetni? Ha vállalkozást indítunk, mit tudunk 

eladni? Milyen tevékenységeinkből származhat bevétel? 

Az ifjúsági munkában gyakori, hogy egy apró, szinte láthatatlan változás, amit egy fiatal 

életében elérünk a fiatal és a mi szempontunkból rengeteg energiabefektetéssel járt. Hogyan 

lehet ezt egyáltalán megmutatni, kommunikálni kifelé? 

Az önfenntartás csak pénzügyi kérdés? Elegendő figyelmet fordítunk-e azokra a tényezőkre, 

amik befolyásolják a fentarthatóságot, mint például a működésben rejlő kockázatok (adózás, 

számvitel, jogi, munkaszervezési, kommunikációs területen), saját szolgáltatások, 

partnerkapcsolatok, helyi társadalmi beágyazottság, és hogy mennyire tudjuk kimutatni a 

tevékenységünk társadalmi hatását? Konkurenciái vagyunk-e egymásnak a támogatókért való 

versenyben? Hol a helye az adománynak a fenntartásban? Vajon a társadalmi vállalkozás 

különböző formái megjelentek-e már és hogyan az ifjúsági munka területén, a közösségi tér 

fenntartásban? 

 

Az asztalnál kisebb és nagyobb intézmények, közösségi terek képviselői fordultak meg, 

változatos fenntartói háttérrel, szakmai tevékenységgel és múlttal. A beszélgetésekből kiderült, 

hogy a támogatók keresése az elsődleges módszer a bevételek növelésére, vagy a 

tevékenységek támogatására. Legtöbbször helyi vállalkozók járulnak hozzá tárgyi adománnyal 

a szervezetek rendezvényeinek sikerességéhez. Ezért cserébe a szervezet reklámfelületet 

biztosít a rendezvény reklám anyagain. 

 

Elhangzottak példák arra is, hogy a bevételeket hogyan tudják kiegészíteni üzleti 

tevékenységgel. Ezek a tevékenységek, - amik egyébként a társadalmi vállalkozások esetében 

fontos feltételek- minden esetben a szervezet profiljához, felvállalt társadalmi küldetéséhez 

illeszkednek, és/vagy olyan termékek, szolgáltatások, amelyekben a szervezet tagjai, 

önkéntesei, munkavállalói gyakorlottak, tapasztalattal rendelkeznek. Ilyenek például a 
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tréningek, táborok szervezése, könyvek, zenei cd-k kiadása, családi rendezvények, jótékonysági 

sütivásárok lebonyolítása.  

 

Abban mindannyian egyetértettünk, hogy ez a típusú tevékenység tudatos, átgondolt tervezést 

igényel. Világossá kell tenni a saját céljainkat is ezt illetően, végig kell gondolni, hogy hogyan, 

milyen módszerekkel szeretnénk bevételeinket növelni, milyen típusú és mekkora mennyiségű 

támogatást várunk (például, hogy elsősorban pénzügyi, szakmai, pro bono jellegű, vagy tárgyi 

támogatásokat-e). Meg kell ismerni a körülöttünk lévő, vagy megcélzott üzleti vállalkozásokat, 

céljaikat, társadalmi felelősségvállalási programjukat- amennyiben rendelkeznek ilyennel-, és 

megpróbálni megkeresni a közös kapcsolódási pontokat. A potenciális támogatóinkra 

tekinthetünk együttműködő partnerként is, hiszen egy kölcsönös előnyökkel járó üzletet kívánunk 

velük kötni.  

 

Nehéz kérdésnek tűnhet, hogy hogyan tudjuk megfogalmazni, leírni, bemutatni, megmutatni azt 

a szerteágazó, néha aprólékos, napról napra építkező munkát, amit végzünk a fiatalokkal. 

Segít ezen, ha ehhez is tudatosan közelítünk, és figyelünk arra, hogy a közösségi térhez 

kapcsolódó minden szereplő tudjon arról, mi folyik, mi történik nálunk, hogy tudatosan formáljuk 

a rólunk kialakított képet. Kapcsolati hálónk többféle módon hozzájárulhat fenntarthatóságunk 

sikeréhez, és munkánk minősége, eredményeink mérése és azok bemutatása láthatóságunkat, 

elfogadottságunkat, elismertségünket erősíti. 

 

A közösségi terek finanszírozásának kérdésében azt hiszem az elérendő cél az, hogy az ifjúsági 

közösségi tér fenntartásában fiataljaink érdekében minden szereplőnek részt kell vállalnia 

képességei és lehetőségei szerint akár pénzbeli támogatással, pro bono szolgáltatással, 

adománnyal, becsületkasszával. Az önfenntartás és a bevételek növelése céljából a 

szociálisgazdaság, és a társadalmi vállalkozások területén indíthatunk el projekteket, 

szolgáltatásokat, termékeket. Hogy ezek sikeresek legyenek még sokat kell tanulnunk 

egymástól, hiszen vannak már jó példák, kezdeményezések körülöttünk.  
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3.7 Szülők a közösségi térben - Majzik Balázs 

 

Az asztaltémák között megfogalmazódott néhány kényesebb, vagy nehezebben emészthető téma 

is. Ezek egyike volt a „szülők a közösségi térben” című asztal. Erre a beszélgetésre a második 

körben került sor, amelyre a 2 x 20 percben összesen 12-szakember volt kíváncsi. A nyitó kérdésem 

az volt, vannak kényes témák is a közösségi térben, amivel foglalkozni kell. Ilyenek a vallás, a 

politika, példának okáért. Vajon mi történik azzal a fiatallal, aki szembesül azzal, hogy magával 

hozott (neveltetés általi) és az általa látogatott közösségi tér értékrendje között eltérés van, mást 

hall otthon és mást hall egy közösségi térben ugyan arról. Mi történik? Adódik a válasz, hogy 

otthagyja a közösségi teret. Melyik értékrend győzedelmeskedik, tudvalevőleg, hogy 

kamaszkorban a lázadás sem mellékes körülmény. Ezzel a kérdéssel nyitott az asztal. A szülő nem 

a beszélgetés direkt tárgya volt, csak, mint téma, vagy „hatás”. 

 

A beszélgetés elején felvetődött, hogy az életben mindenhez jogosítvány kell, kivéve ahhoz, 

hogy szülők legyünk. Néhány példa elhangzott, amely érzékeltette milyen nehéz dolga van a 

szülőnek. Milyen sok örömmel és problémával is szembesülnek a gyermeknevelés során, amelyre 

nincsenek felkészülve. Erre reflektálva bemutatásra került egy-egy jó példa, hogyan lehet 

támogatni a szülőket, a közösségi térben hozzátéve, hogy igenis a szülőnek helye van a 

közösségi térben. Számos program fut országszerte, amely a fiatal szülőket célozza. A 

beszélgetést ez a szál tematizálta végig és jógyakorlatok bemutatása mentén haladtunk 

tovább. Az első jópélda a MINI-AKADÉMIA- Szülők Iskolája3 volt. Majd a Felelős Szülők Iskolája. 

A beszélgetés során, számos jó tippeket4 ötletet adtak egymásnak a szakemberek, ha ilyen 

típusú programokban gondolkodnának. A beszélgetés során megerősítésre került a számos 

további jópélda bemutatása mellett, hogy érdemes erősíteni ezeket a programokat és a kiváló 

sorstársi közösségek is kialakulhatnak. Elhangzott, hogy pl. sérült gyerekekkel kapcsolatban 

milyen fontos a fiatal szülők támogatása. Az azonos értékeket vallók sorstársi közösségére 

példaként hangzott el a „Zöldre érett nők közössége” akik környezettudatos családbarát 

magyar közösségnek definiálják5 magukat. A beszélgetés során meghatározó kijelentés volt, 

hogy a gyerekek és a fiatalok közösségformáló erők, hiszen vannak szülők, akik soha nem 

találkoztak volna egymással az életben, ha gyermekeik nem egy iskolába, egy közösségi térbe 

járnának. Ezt követően ismertetésre került egy kísérlet, amelynek során azt vizsgálták, ha a 

fiatalokat a szüleikkel együtt meghívják egy közös programra, azt követően nő, vagy csökken 

körükben a közösségi tér6 népszerűsége. Az eredmény az lett, hogy a szülők sokkal inkább 

tudták biztonságban gyermeküket, mint a közösségi tér meglátogatása előtt.  Érdekes példaként 

                                                 
3http://www.gyula.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&eventmonth=06&eventyear=2016&eventday=23&menupara
m19=357&menuparam_37=222&eventdate=2016-06-23 
4 http://felelosszulokiskolaja.hu/ 
5 http://hangak.hu/rolunk-2/ 
6 A program szegeden volt. 

http://www.gyula.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&eventmonth=06&eventyear=2016&eventday=23&menuparam19=357&menuparam_37=222&eventdate=2016-06-23
http://www.gyula.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&eventmonth=06&eventyear=2016&eventday=23&menuparam19=357&menuparam_37=222&eventdate=2016-06-23
http://felelosszulokiskolaja.hu/
http://hangak.hu/rolunk-2/
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hangzott el egy „gyerekcsere program” is, mely alkalmat biztosít arra, hogy a két család egy 

hét időtartamra kicserélje gyerekeiket s aztán közösen megbeszéljék a nevelési 

tapasztalatokat. Ez a program arra a kijelentésre reflektált, hogy a fiatal szülőket időnként 

tehermentesíteni kell. Végezetül bemutatásra került egy „kulcsos program” ami egy szülők által 

működtetett közösségi tér, amit nem hirdetnek, pusztán tovább adják egymásnak az információt 

a helyről. A lényeg, hogy működik így is. 

 

Az asztaltéma egy fordulattal indult, amely eltért ugyan az eredeti témától, de a résztvevők 

hasznosnak ítélték az információcserét a tapasztalatok megosztását. Egyetértés volt abban, 

hogy a szülőknek helye van a közösségi térben, szükség van továbbá azokra a programokra, 

amelyek a fiatal szülőket a gyermeknevelésben támogatják. Végezetül felvetődött, hogy az 

asztaltémákat „el lehetne vinni” a közösségi terekbe egy roadshow keretében, hogy minél 

szélesebb körben megvitathatóak legyenek.   

 

3.8 Társadalmi felelősségvállalás – érzékenyítés és szemléletformálás – Nagy Géza 
 

A jelenleg zajló radikális és gyorsütemű technikai fejlődés és az ezzel párhuzamosan zajló 

társadalmi változások és generációváltások tükrében felmerül a kérdés, hogy elégségesek-e, 

hatékonyak-e, illetve tartalmában és eszközeiben korszerűek, naprakészek-e a jelenleg elérhető 

szemléletformáló, társadalmi érzékenységet, vagy felelősségvállalást megcélzó programok? 

Szükség van-e, és ha igen, milyen eszközökkel érhető el a jelenlegi programok tekintetében a 

támogatók részéről a hatékonyabb ellenőrzés, illetve a kívánt szemléletformálás céljainak és 

tartalmának ellenőrzése vagy befolyásolása? 

 

A jelenlegi érzékenyítő, társadalmi szemléletformáló programok, illetve a társadalmi 

felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységek esetében feltételezhető, és sok esetben 

tapasztatok alapján bizonyított is, hogy nagyrészük ugyanazokkal az általános problémákkal 

találkozik, amiket a konferencia több előadása is érintett. Nevezetesen, hogy nem, vagy csak 

nehezen tudja megszólítani a célközönségét. Nem azokhoz jut el az üzenet, akik számára ez 

valóban lényeges lenne, hanem azokhoz, akik amúgy is nyitottabbak, és akik ennek megfelelően 

keresik ezeket a programokat. A programok jelentős része nem képes az X, az Y, vagy a Z 

generáció nyelvén beszélni ezekről a témákról, és nincs jelen az általuk preferált terekben és 

kommunikációs csatornákban. A programok jelentős részben elavult ismeretanyagok átadására 

és bemutatásra irányulnak. Az ismeretátadó, szemléletformáló, érzékenyítő programok teljes 

mértékben nélkülözik az aktuális trendek, korszerű ismeretek, technikai fejlődés, és a társadalmi 

átalakulás kérdéseit. (Arról nem is szólva, hogy ezek lennének a célcsoportba tartozó fiatalok 

számára is a releváns kérdések) 
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A programok nem elég rugalmasak, differenciáltak, ezért nem képesek az eltérő célcsoportok 

igényeire reflektálni. A program kialakításánál általában nem játszik szerepet a befogadói 

oldal megismerése. A szervezetek nem érzékenyítenek, hanem a saját szemléletük 

bemutatására, a nekik fontos információk átadására koncentrálnak, felesleges információkat, 

és a célcsoport számára bonyolult, túlzottan szakmai ismereteket zúdítanak a befogadókra. 

Nem alakítanak ki megfelelő kontaktust a befogadókkal, passzív szerepbe helyezik őket. A 

társadalmi szemléletformálás tekintetében ezek a látszólag sikeres rendezvények - ahol a 

tréninget tartó elégedett, mert mindent elmondott, amit akart, de a hallgató nem érez kellő 

motivációt, hogy saját maga változzon – sajnos nem hatékonyak, sőt a rendezvény céljával 

ellentétes hatást váltanak ki. 

 

Másfelől probléma, hogy a társadalmi szemlélet formálására irányuló, jelenlegi érzékenyítő 

programok gyakran esetlegesek, hatékonyságuk az eltérő szakmai színvonal és tartalom miatt 

nem megfelelő. Az e célra fordított (költségvetési, uniós, vagy céges) források tekintetében a 

formális pénzügyi ellenőrzés mellett nagymértékben hiányzik ezeknek a programoknak a 

szakmai és módszertani ellenőrzése, a hatás mérése és figyelemmel kísérése. Ennek hiányában 

nincsenek megbízható és összehasonlítható adataink az ezekre a tevékenységekre fordított 

források társadalmi hasznosulásáról, holott számos intézkedés sikerességének alapvető feltétele 

lenne a befogadó társadalmi szemlélet kialakítása és megerősítése. 

 

A beszélgetés résztvevői a felvetés első részében foglaltakkal – vagyis a szakmai kihívásokkal 

- nagyrészt egyetértettek. A programok ellenőrzése, illetve a forrást biztosító szervezetek 

elvárásainak megjeleníthetősége kapcsán komoly polémia alakult ki arról, hogy valójában 

mennyire kívánatos ilyen jellegű beavatkozás, így csak abban volt egyetértés, hogy a 

programok összemérhetősége és hatásuk mérése szükséges lenne.  
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3.9 Közösségi terek funkciói – Vajda Árpád 

 
„Csavarogtunk mi már sokszor délután, 

Ápolt kerteken, hol elfeküdt a nyár, 
És ha este lett és indultunk haza 

Visszafogadott minket ott a tér dala.” 
(LGT: Miénk itt a tér) 

 
 

A műhelyben a kölcsönös bemutatkozás után a plenáris részben elhangzott előadást vitattuk meg, 

annak pontjai mentén értelmeztük a közösségi tereket, azok fogalmát, sokféleségét, lehetséges 

funkcióit, és próbáltuk meghatározni azokat a feltételeket, amiktől eredményesen működik egy-egy 

ilyen tér. 

 

Kell egy hely, kell egy csapat! 

 

 A résztvevők kiemelték a közösségi terek fontosságát, a harmadlagos szocializációs terep 

tanulásban, fejlődésben, szocializációban, kulturális értékteremtésben betöltött szerepét. 

Hangsúlyosan jelent meg az a csapdahelyzet, hogy a közösségi tereket nem lehet, nem érdemes 

önmagukban értelmezni, a benne dolgozó, felkészült szakemberek, illetve a bevont aktivisták, 

önkéntesek nélkül. Javaslatként az is elhangzott, hogy az infrastrukturális fejlesztések mellett, 

ahhoz hangoltan biztosítani kellene a nem-formális tanulási környezet menedzselésével 

foglalkozó fejlesztők, ifjúsági munkások kapcsolódását. Nélkülük a terek nem tudják betölteni 

szerepüket. Mindemellett olyan példák is megjelentek, ahol a közösségek egyszerűen 

önszerveződő módon, a közösségi terek erőforrásait beosztva szervezik meg saját közösségi 

tevékenységeiket, a saját igényeik, szükségleteik szerint, miközben a működtető munkatársnak 

inkább egyfajta üzemeltető, feltételrendszert megteremtő szerepe van. A beszélgetés során 

megfogalmazódott, hogy az egyes közösségi terek szakmai arculatát nem feltétlenül fizikai 

adottságaik, hanem elsősorban a benne kialakuló kisközösségek és választott tevékenységeik 

határozzák meg, ez adja a terek sokszínűségét. 

 

 

Sokféle tér-élmény 

 

A csoport kitért arra, hogy a közösségi tér alatt mi mindent értenek az érintettek. Gyakran a 

fejlesztési anyagokban is keveredik a köztér és a közösségi tér fogalma, akár még a 

döntéshozók számára sem világos módon. Többféle közösségi térre is hoztak példákat a 

jelenlévők az ifjúsági kluboktól, a komplex tereken át a speciális igények mentén létrejött, vagy 

a szabadtéri közösségi terekig, a kocsmákig. Ezen a körön ugyan szűkítettünk a fogyasztási 

kötelezettségtől mentes fogalom bevezetésével, de még így sem tudtunk kialakítani konszenzust 

a közösségi tér definíciójában. A teljesség igénye nélkül felmerült a beszélgetésben integrált 

közösségi szolgáltató tér (IKSZT), agórák, művelődési házak, teleházak, ifjúsági klubok, 

tanodák, egyházi helyszínek, sporttermek, csarnokok, játszó- terek, skate parkok, street workout 

pályák, romkocsmák, kocsmák, piac közösségi konyha, közösségi bicikli-szerviz. Ezen túlmenően 

jegyezte meg a csoport, hogy a versenyszféra szolgáltató terei is egyre inkább a közösségi 

teresedés irányában indultak el, például a gyorséttermek, közösségi bankok, vagy éppen a 
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bevásárló központok. Ez ugyanakkor komoly együttműködési, szolgáltatásfejlesztési, egymástól 

tanulási lehetőséget is tartogat a szakma számára.  

 

Funkciók 

A közösségi terek funkciói kapcsán az előadás során említett területeket tekintettük át.  

Igyekeztünk mindarról véleményt cserélni, amire egy-egy közösségi tér lehetőséget adhat a 

szociális kompetenciák fejlesztésétől, az értékteremtő, az esélyteremtő funkción, a tanulási 

terepen át a vállalkozói attitűd megerősítésére is képes projekt alapú együttműködések 

bölcsőjéig. Ennek kapcsán megvitattuk azt a felvetést, hogy napjainkban sokszor elmosódik a 

tanulás, a munka és a szórakozás közötti határ, a fiatalok egyszerre szeretnék átélni ezeket. Az 

ifjúsági közösségi terek pedig ennek adhatnak terepet. Azt személyes tapasztalatként 

megerősítették a résztvevők, hogy az egyik legnagyobb értéke ezeknek a tereknek, hogy 

innovatív szakmai közösségek, műhelyek megszületését katalizálhatja, és ezen érdemes 

tudatosan dolgoznia az ifjúsági szakembereknek. 

 

„Helló, szia, szevasz, van nálatok terasz? 

Van, de az nem az!” 

 

Az utóbbi évek közösségi tereket is érintő infrastrukturális fejlesztései kapcsán merült fel az, 

hogy nagy eredmény, ha bevonják ezekbe a fiatalokat, illetve a fiatalokkal foglalkozó 

szakembereket, de ha a szakma csak a fejlesztési folyamatok elején van jelen, nem pedig végig, 

akkor könnyen félre csúszhat a legjobb szándék is. Erre több példát is felhoztak a résztvevők, 

ahol a település helyesen értelmezte azt, hogy a fiataljainak térre van szüksége, de a szorgos 

tervezés közben ezekből nagy eseményeknek (lakodalom, konferencia…) befogadására 

alkalmas, rideg rendezvényközpontok lettek, amelyek a fiatalok közösségeinek eredeti 

szükségleteire - saját, otthonos tér, amit ők maguk alakíthatnak a saját igényeik szerint - nem 

tud már választ adni.  

 

Együtt-működik 

 

Nagyon fontos kérdésként vetődött fel, hogy milyen terek, milyen sztenderdek szerint 

működtethetők jól, melyik fenntartásától milyen eredmény várható, illetve, hogy a szakmai 

szereplőknek mit kell tennie azért, hogy érthetővé, világossá váljon, milyen hozzáadott értéke 

lehet a helyi közösségek számára a közösségi tér működésének. A csoportban összegyűlt 

szakemberek véleménye megoszlott a tekintetben, hogy közösségi tereket létrehozni, elindítani 

kormányzati, önkormányzati feladat-e, fenntartani, működtetni inkább már civilszervezeti 

tevékenység-e, a tér működtetésében melyik fél milyen szerepet kellene, hogy vállaljon, kapjon?  

Abban egyetértett az asztaltársaság, hogy a jól működő közösségi tér több szervezet, több 

csoport, szakember egyenrangú partnerségen alapuló szakmai együttműködése mentén tud a 

leggyümölcsözőbben kibontakozni. 
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3.10 Prevenció - lehetőségek, felelősségek – Kovács Anna 
 

Első gondolatokként talán a szerhasználat ugrik be, de ez a téma sokrétűbb mind az érintett 

területek, mind azok súlyossági fokát tekintve. 

 

 

Hogyan, milyen mértékben tudjuk felkészíteni a közösségi tereket látogató fiatalokat a 

bűnelkövetővé és az áldozattá válás elkerülésére? Ezeket a szavakat olvasva, hallva a kompetencia 

határok juthatnak eszünkbe. De vajon tudjuk-e hová, kiknek delegálni ezeket a kérdéseket, ezekkel 

a kérdésekkel, élményekkel hozzánk forduló fiatalokat? Mire vagyunk felkészülve? Milyen 

kérdéseket tudunk helyben mi megválaszolni nekik?  

 

 

Az elkövetővé váláshoz elég egy kis botlás: kismértékű szerhasználat, vagy szerbirtoklás, esetleg 

„brahiból” elkövetett garázdaság (’csak viccnek szántuk, összetörtünk néhány kirakatot, padot’) – 

tudják-e ezt a fiatalok? Tudják-e hogy ilyen esetekben mi a szankció? Mi tudunk-e ezekről a 

kérdésekről tájékoztatást adni?  

 

 

Tudják-e a fiatalok hogyan, milyen egyszerű odafigyeléssel – önmagukra és egymásra – 

elkerülhetnek sok veszélyforrást, ami az áldozattá válást előzheti meg? Elmondjuk-e egy-egy téli 

estén a közösségi tér bezárása után, hogy együtt és kivilágított utcákon menjenek haza?  

 

 

Az asztalbeszélgetések (2 alkalom) végül nem indultak el a speciálprevenció irányába, 

elsődlegesen a prevenció első szintjén, a prevenció egy általános megközelítésének szintjén 

maradtak meg a vélemények. Kirajzolódott mik a közösségi terek számára elsődlegesen és 

másodlagosan felvállalható feladtok a prevenció területén 
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Elsődlegesen felvállalható 

prevenciós feladatok 

célja 

közösségépítés megtartó erő legyen a 

fiatalok számára a 

közösségi térben 

találkozók társasága 

kortárs segítők fejlesztése vonzó, követhető 

személyek szakmai 

támogatása; értékes minta 

a többi fiatal számára 

szakmai kapcsolatháló bővítése fiatalok 

igényeinek/szükségleteinek 

megfelelően delegálási 

lehetőségek kialakítása 

önkéntes tevékenységek, hasznos 

szabadidő-eltöltés 

ne csellengjenek a fiatalok 

(unalomból elkövetett 

balhék és áldozatvédelmi 

szempontok) 

minél több fiatal megszólítása, 

bevonása 

közösségi tér = biztonságos tér 

 

 

Másodlagosan felvállalható prevenciós 

feladatok 

oka 

speciálprevenció „Nem értünk hozzá!” 

- speciális terület 

ismeretének hiánya 

 

 

A résztvevők többsége kiemelte, hogy egy közösségi térnek a fiatalok önismeretét és a 

közösségépítést támogató programok megvalósításán keresztül kell elsősorban prevenciós 

feladatokat ellátni.  A speciális témákat érintő prevenció (pl. drogprevenció, áldozattá vagy 

bűnelkövetővé válás megelőzése, vagy akár egészség prevenció) olyan szakmai terület, amely 

nyilván nem hanyagolható el egy közösségi tér programjaival kapcsolatban, azonban nem 

sorolható a közösségi tér alapvető feladatai közé. A szakmai felelősséget ez esetben a 

megfelelő szakmai kapcsolatháló kialakítása jelenti, annak érdekében, hogy legyenek elérhető 

meghívható előadók, szervezetek, valamint a fiatalokat legyen hová irányítani/delegálni 

felmerülő problémáikkal (pl. szerhasználat esetén).Azonban az asztaltéma beszélgető partnerei 

azt is hangsúlyozták, hogy jól képzett előadók/szervezetek bevonásával kell biztosítani e témák 

megjelenését a közösségi tér programjai között.  A közösségépítést és a fiatalok önismeretét 
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támogató programok „illenek” elsősorban a közösségi tér funkciójához, profiljához. A 

közösségépítés a közösségi teret rendszeresen látogató fiatalok esetében kiemelten fontos, 

egyben prevenciós potenciált is rejt: a közösségi terekben összejáró fiatalok egymás számára 

támogató hátteret és a normakövető magatartás megerősítését jelentő referencia csoportot is 

jelentenek. 

 

Jó gyakorlatként említésre került a Labor Café neve, amit Nyíregyházán a Tabulapláza 

Alapítvány működtet. Az alapítvány vezetője elmondta, hogy bár piaci alapon bérelik a 

helyiséget, a Labor Caféban mindenki becsületkasszás módszerrel fizethet. Éppen ezért a helyi 

általános- és középiskolák, valamint a zeneiskola diákjai sokszor várják meg egymást itt, illetve 

az oktatás és a zeneórák közötti időt töltik a Labor Caféban. Tehát a gyerekek nem 

csellengenek, hanem egy olyan „várakozó helyen” vannak, ami biztonságos. Náluk bevált 

módszerként működik, hogy más civil szervezetet vagy szakembert hívnak be a közösségi térbe, 

így mintegy programajánlatként jelenhetnek meg a biztonságos várakozóhely funkción felüli 

prevenciós feladatok.  

 

A Labor Café a generációk találkozására is lehetőséget ad: programjaikat a gyerekek, fiatalok 

mellett felnőtt, illetve az idős generációra is szabják és megjelennek a különböző generációk 

közös programjai is. 
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3.11 Kialakítás, high-tech vs retro – Kovács Anna 

 

Befolyásolná-e a közösségi tér látogatottságát a belső tér kialakítása, vagy stílusa? A használt 

bútorokból könnyen megoldható a stílus, viszonylag alacsony költségvetéssel. Számos romkocsma 

is erre épül. Vagy minden legyen „vadiúj”, szaladjunk az IKEÁ-ba és telepítsük a legújabb technikai 

megoldásokat?  Az asztalnál a belső tér kialakítása és az azzal összefüggő tapasztatok volt a 

téma.  

 

Az asztal beszélgető partnerei visszaléptek eredeti kérdésfeltevésünktől és elsődlegesen a 

közösségi tér adott településen belüli elhelyezkedésének fontosságát hangsúlyozták. A központi 

elhelyezkedés, a könnyű megtalálhatóság legalább annyira fontos tényezőként jelent meg, mint 

a belső enterieur kialakítása. Emellett az online „megtalálhatóság” is kiemelt hangsúllyal jelent 

meg a beszélgetéseken. A fiatalok által leginkább használt online csatornákon (facebook, 

instagram, youtube, blogos felület) egyszerre kell megjeleníteni a közösségi teret és 

programjait. Az online elérés magában a közösségi térben is fontos: jó lefedettségű belső 

internet (wifi), és használatra kínált számítógépek/laptopok szintén segíthetik a fiatalok 

bevonzását. A belső tér kialakításában a stílust mellékesnek ítélték meg az asztal beszélgető 

partnerei: mindegy, hogy retró, vagy modern, a lényeg, hogy „élhető” tér kialakítására 

törekedjünk, ami leginkább megfelel a közösségi tér programjainak. A közösségi terek alapvető 

funkciója, hogy programok megvalósításához adjanak teret, lehetőséget. Ez is meghatározza 

mennyi és milyen bútort, berendezést választunk. Ha több olyan program van például, amihez 

nagy belső hely kell, érdemes könnyen mozgatható bútorokat lehelyezni.Azonban a 

legkedveltebb vagy leggyakoribb programok, szolgáltatások befolyásolhatják a belső tér 

stílusának kiválasztását: pl. jövőtervező műhely vagy jövőre fókuszáló szolgáltatás (pl. 

pályaorientációs tanácsadás) igényelhet letisztult, akár modern berendezést. Megjelent az a 

szempont is, hogy ne csak a fiatalokra gondoljunk a belső tér kialakításánál (amennyiben a 

célcsoportunkat nem csak e korosztály jelenti). Érdemes tehát mérlegelni ezeket a szempontokat 

a belső tér kialakítása során.  

 

A kiadványban korábban már említett Labor Caféban az online elérés mellett a térben 

elhelyezett üzenő fal nagyon népszerűvé vált, sőt a teret látogató fiatalok kérték ennek 

kialakítását. A falon filccel, tollal hagynak egymásnak üzenetet. Jó példa ez arra, hogy ki lehet 

és érdemes is kiléptetni a fiatalokat az online térből.  
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4. Egyéb programelemek, konferencia zárása 
 

A konferencia a Ludwig hajón kapott helyet, a helyszínen a résztvevők 9 órától regisztrálhattak. 

Ezt követően 10 órától dr. Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

ifjúságpolitikáért- és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára, valamint Ekler Gergely, az 

Új nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője köszöntötte a résztvevőket és 

nyitotta meg a konferenciát.  

A megnyitó után került sor az első előadásra, majd az első szakmai „kávészünetre” a 

kerekasztal-beszélgetésekkel. Ezt követően egy rövid szünet beiktatása után egy „szakmai 

stand-up” keretében dr. Süveges Antal Pál, az Új Nemzedék Központ szakmai ügyvezető 

helyettese és Pontyos Tamás projektvezető beszélt a jövő közösségi teréről. 

Ezután következett a második előadás, majd a második körös kerekasztalok, és a beszélgetések 

összefoglalása, lezárása. Az ebédet követően a konferencia zárásaként került sor az Új 

Nemzedék Díj átadására, melyet Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára adta át. A díjat a Sakkozzuk ki! 

akciócsoport nyerte el, amely önkéntesek bevonásával végzett felújítási munkákat egy 

salgótarjáni közösségi térben. 
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