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ELŐSZÓ

A XXI. század nyitányán jelentős módszertani, tartal-

mi változások következtek be a magyarországi ifjúság-

ügyben. Települési, térségi, regionális szinten is meg-

jelentek a fiatal korosztályokkal kapcsolatos fejlesztő

programok, kezdeményezések. Az Európa Tanács és

az Európai Unió régi tagországaihoz hasonló tarta-

lommal és szerkezettel kezdett működni a hazai ifjú-

sági munka, ifjúságkutatás és ifjúságpolitika.

E kötetben a helyi ifjúsági munkát segítő regionális

alapú állami intézményrendszer működését, tevé-

kenységét mutatjuk be. 

Írhatnánk azt is, hogy az elmúlt hat év eredményeiről

számolunk be, de ez esetben nem lennénk teljesen

őszinték. Az adatok, számsorok, szolgáltatások felso-

rolása pontos képet ad ugyan az ifjúsági alrendszer-

ről, de a konkrét tevékenységek egyes ifjúsági közös-

ségre és a fiatalok élethelyzetére gyakorolt hatásáról

nem szolgálhatnak részletes információval.

Az ifjúsági munka hosszú távú – a legnagyobb társadal-

mi haszonnal járó – befektetés. Hatásai évek, évtizedek

múlva jelentkeznek. A regionális ifjúsági intézményhá-

lózat elmúlt hat évének áttekintése talán segít megítél-

ni, hogy jó irányba haladunk-e. Mi hiszünk abban, hogy

ez így van. 

Kiss György Szabolcs Kátai Gábor

főigazgató  regionális fejlesztési igazgató 
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Regionális Ifjúsági Szolgáltatások 2000–2006

1999-ben indult el az a folyamat, mely-

nek eredményeképpen ma minden régi-

óban megtalálhatóak a nemformális if-

júsági közösségek, ifjúsági szervezetek,

intézmények és önkormányzatok számá-

ra egyaránt komplex szolgáltatásokat

nyújtó erőforrásközpontok, a regionális

ifjúsági szolgáltató irodák. 

A kormányzati ifjúságpolitika az ezredfor-

dulón az állami szolgáltatások és a forrás-

elosztással kapcsolatos döntéshozatal de-

centralizációja mellett döntött. A 2000

óta működő Regionális Ifjúsági Szolgálta-

tó Irodák, Regionális Ifjúsági Tanácsok az-

óta érdemben és hatékonyan segítették a

közösségi kezdeményezések megvalósítá-

sát, ifjúsági szervezetek és közösségek meg-

alakulását, működését és fejlődését; a tele-

pülési önkormányzatok ifjúsági célú

feladatainak megszervezését és ellátását, a

fiatalokkal foglalkozó szakemberek össze-

fogását és együttműködését.

Az irodák és tanácsok feladat- és tevékeny-

ségköre egyszerre hiánypótló, és újító jel-

legű. Az elmúlt hat évben kialakított háló-

zataik, együttműködéseik és az általuk

katalizált programok alapvető alkotóele-

mei a Magyarországon még csak kialaku-

lóban lévő regionális identitásnak.
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I. IFJÚSÁGPOLITIKA MAGYARORSZÁGON

A jól körülhatárolható állami ifjúságpolitika Európa szinte minden országában jelen

van, továbbá részét képezi az Európai Unió és az Európa Tanács tevékenységének, cél-

csoportját, intézményrendszerét, jogszabályi környezetét és hatókörét tekintve is orszá-

gonként eltérő tartalommal. Általánosságban azonban elmondható, hogy az ifjúságpo-

litikának létezik egy horizontális és egy ágazati szempontból értelmezhető dimenziója.

A horizontális dimenzióban a munka, az oktatás, a kultúra, az egészség- és a szociálpo-

litikának a korosztályt érintő kezdeményezései/problémái találhatóak, míg az ágazati-

ban a fiatalok szabadidős, információs, közösségi szükségletei, valamint az ifjúságsegí-

tő szakmával kapcsolatos tevékenységek vannak jelen. Az európai országok többsége

rendelkezik Nemzeti Ifjúsági Programmal, mely megfogalmazza az ágazati és a horizon-

tális célokat és feladatokat. Ilyen dokumentum elkészítését a 2006-ban megalakult ma-

gyar kormány is szükségesnek ítélte, azt programjában jelenítette meg.

A rendszerváltozás óta a magyar ifjúságpolitika állami intézményrendszere jelentős

változásokon ment keresztül. Minden parlamenti ciklus újabb és újabb szervezeti

megoldásokat hozott magával.  

A MAGYAR IFJÚSÁGPOLITIKA CÉLTERÜLETEI

Az ifjúságpolitika máig aktuális fejlesztési és tartalmi elemei a 2000-ben létrehozott

Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával szilárdultak meg. A szakminisztérium

feladat- és hatáskörét szabályozó kormányrendelet meghatározta az ifjúságpolitika be-
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Ifjúsági ügyekért felelős kormányzati szerv

–1990 Állami Ifjúsági és Sport Hivatal

1990–1994 Miniszterelnöki Hivatal 

1994–1998 Művelődési és Közoktatási Minisztérium

1999–2002 Ifjúsági és Sportminisztérium

2002–2004 Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

2004–2006 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

2006– Szociális és Munkaügyi Minisztérium



avatkozási területeit, s azok – az intézményi-szerkezeti változások ellenére – a mai na-

pig többé-kevésbé változatlanok maradtak. 

Ifjúsági közösségi tevékenységek fejlesztése

 Ifjúsági szervezetek működési támogatása

 Ifjúsági szervezetek programjainak támogatása

Ifjúsági részvétel fejlesztése

Ifjúsági szervezetekkel folytatott társadalmi párbeszéd-rendszer működtetése

Határon túli magyar fiatalok támogatása

 Szervezetek működési és programtámogatása

 Szervezetek szakmai támogatása (Agora irodahálózat)

Ifjúsági információs és tanácsadó tevékenység/hálózat fejlesztése

Ifjúsági referensek/ifjúságsegítők foglalkoztatási támogatása

Ifjúságkutatási programok lebonyolítása, ifjúsági korosztályok helyzetének elemzése

Az Európai Unió ifjúsági programjának irányítása (Ifjúság 2000-2006, Lendület-

ben a Fiatalok)

Ifjúsági célú állami ingatlanvagyon kezelése

Ifjúsági szálláshelyek fejlesztése

Ifjúsági közösségi terek fejlesztése

II. REGIONALITÁS A MAGYAR IFJÚSÁGPOLITIKÁBAN

A gyermekek és a fiatalok közösségi tevékenységét támogató állami szerepvállalás 1999-

ig szinte kizárólag centralizált intézményekben, központosított elemekben öltött testet.

Ez a megközelítés azonban alkalmatlan volt arra, hogy a korosztály aktív társadalomala-

kító szerepét erősíteni, azt érezhetően támogatni tudja. A fiatalokban és szervezeteikben

meglévő innovációs képesség kiaknázásához nem teremtődtek meg a feltételek. Ráadá-

sul a centralizált ifjúsági kezdeményezések egyre kevésbé tudták megszólítani a célcso-

portot. Az ifjúságpolitika távol került a fiataloktól.

Az ezredfordulón végbemenő paradigmaváltást az állami ifjúságpolitikai célok és a

korosztályi igények egymáshoz való közelítésének szükségessége kényszerítette ki. 

A kormányzat számára kiemelt jelentőségűvé vált az ifjúsági ügyekben az állami és a
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civil szektor együttműködésének megvalósítása, a tervezési és döntéshozatali folyama-

tok társadalmasítása, az ifjúsági szolgáltatások hatékonyabb megszervezése. Mindezek

érdekében az ifjúságpolitika intézmény és szolgáltatásrendszere – elsőként az állam-

igazgatásban – regionális alapokon került kiépítésre.

Az Európai Unió döntéshozatali és működési mechanizmusait meghatározó szubszidiar-

itás elvének figyelembe vételével a kormányzat jelentős decentralizációt hajtott végre az ál-

lami szolgáltatások megszervezése, valamint a döntéshozatal területén. Az ifjúságpolitikai

célok mellett ezt motiválta az is, hogy az akkor 2004-re valószínűsített európai uniós csat-

lakozás időpontjára olyan rendszer működjön a területen, mely képes lesz majd kihasznál-

ni a tagságból fakadó előnyöket, mely megteremti a regionális gondolkodás gyakorlatát,

és amely hatékonyan hozzájárulhat a regionális identitás kialakulásához. 

A decentralizációs törekvés eredményeképpen a kormány létrehozta a Regionális Ifjúsági

Szolgáltató Irodák és a Regionális Ifjúsági Tanácsok hálózatát. Az előbbit az országos ifjú-

sági módszertani központ, a Mobilitás, az utóbbit pedig az országos ifjúsági támogatási

alap a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram részeként. A cél az volt, hogy az ifjúsági szerveze-

teket érintő állami szolgáltatások helyben kerüljenek megszervezésre, és hogy azokat a cél-

csoport minél egyszerűbben és hatékonyabban tudja igénybe venni, s hogy véleményével,

szükségleteinek megfogalmazásával befolyásolni tudja azokat. A Regionális Ifjúsági Taná-

csok létrehozásával létrejöttek azok a helyi, megyei szereplőkből álló regionális döntésho-

zatali fórumok, melyek az igények feltérképezése és ismerete alapján önállóan dönthettek

és finanszírozhattak ifjúsági célú kezdeményezéseket egy-egy régióban.

Mindezeknek köszönhetően 2000-re – az EU Ifjúság 2000-2006 Programjának elindu-

lásával egyidejűleg – az ifjúságpolitika területén a helyi szükségleteknek és kormányzati

céloknak egyaránt megfelelő, a fiatalokat és szervezeteiket a döntéshozatali folyamatok-

ba bevonó és érdekeltté tévő intézményrendszer alakult ki.

A MOBILITÁS

Az ifjúságpolitika szakmai, módszertani központja a Mobilitás, amelyet a művelődési és

közoktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§ /2/ be-

kezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 1995. de-
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cember 15-ei dátummal alapított. Az intézmény hozzájárul a Kormány ifjúságpolitikai, és

a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósulásához. En-

nek megfelelően kutatási, módszertani tevékenységet végez, illetve az ifjúságpolitikai cél-

kitűzések megvalósítása érdekében fejlesztési, szolgáltatási feladatokat lát el és pénzügyi tá-

mogatásokat kezel. 

III. REGIONÁLIS IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ IRODÁK

AZ IRODÁK KIALAKÍTÁSA

Az ezredfordulón kiemelt ifjúságpolitikai feladat volt az önkormányzati, települési és terü-

leti ifjúsági munka megerősítése. A kormányzati ifjúságpolitika alapvető céljaként kapaci-

tásainak, eszközeinek, tevékenységének jelentős részét e feladatra koncentrálta. E folya-

matnak volt fontos lépése a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák létrehozatala és

működtetése. A hét – regionális hatókörrel, szakmai önállósággal működő – tagirodából

álló, azonban egymással kommunikáló és azonos elvek mellett működő, egységes irányí-

tású irodahálózat 1999-2001 között jött létre, az alábbi helyszíneken:

Nyugat-dunántúli Régió: Győr székhellyel,

Közép-dunántúli Régió: Veszprém székhellyel,

Dél-dunántúli Régió: Szekszárd székhellyel,

Dél-alföldi Régió: Kecskemét székhellyel,

Észak-alföldi Régió: Debrecen székhellyel,

Észak-magyarországi Régió: Miskolc székhellyel,

Közép-magyarországi Régió: Budapest székhellyel.

Az egyes irodák törvényben és rendeletben meghatározott feladatokkal rendelkeznek, az

ezek mentén kialakított fő profil az adott régióban működő társadalmi szervezetek, egye-

sületek, ifjúsági korosztállyal foglalkozó, vagy az érintett költségvetési intézmények, önkor-

mányzatok, társulások és egyéb ifjúsági kezdeményezések, csoportosulások felé történő

szolgáltatás. Emellett a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák feladataihoz tartozik a kör-

nyezetükben lévő ifjúsági csoportok együttműködésének ösztönzése, innovációs folyama-

tok indukálása, illetve a decentralizált pénzügyi-pályázati támogatásokhoz kötődő szakmai

10
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segítségnyújtás, amelynek célja, hogy az ifjúsági szervezetek programjaikhoz, működéseik-

hez szükséges anyagi forrásokat minél nagyobb sikerrel és eredményességgel tudják meg-

szerezni. Lehetővé kell tenniük, hogy a nyitott szolgáltatások segítségével a források, a ka-

pacitások, az együttműködések összeadódó erőforrásokká váljanak. Az irodák

feladatrendszeréhez kapcsolódik, hogy biztosítsák a kormányzat és a települési önkor-

mányzatok ifjúsági munkájának együttműködő, összehangoló kapcsolatait.

AZ IRODÁK FELADATAI

Az egyes irodák a Mobilitás szakmai önállósággal működő részjogkörű költségvetési

egységei. Feladataikat a 1995. évi LXIV. törvény, és a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

– A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről c.

miniszteri rendelet szabályozza. E szerint:
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A REGIONÁLIS IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ IRODÁK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE

Jogszabályban meghatározott feladatokkal rendel-
keznek:

A fenti feladatok végrehajtása érdekében az alábbi
tevékenységeket végzik:

o Kezdeményezik regionális fejlesztési programok,
alprogramok indítását, közreműködnek tervezé-
sükben és megvalósításukban.

o Közreműködnek a Gyermek és Ifjúsági Alapprog-
ramból támogatott, illetve felkérés alapján más
projektek értékelésében, szakmai és pénzügyi
ellenőrzésében.

o Segítik az Európai Unió, az Európa Tanács és más
nemzetközi szervezetek programfejlesztési és pro-
jekttervezési követelményeinek megismertetését és
teljesítését.

o Gyűjtik és feldolgozzák az ifjúságra vonatkozó regi-
onális információkat, ennek érdekében kutatáso-
kat, felméréseket kezdeményezhetnek, illetve
támogathatnak.

o Javaslatokat tesznek a fiatalok részvételének fejlesz-
tésére a helyi, a térségi, a regionális és a régiók kö-
zötti együttműködésekben.

1) Pályázatokkal kapcsolatos tevékenység
o tanácsadás
o információnyújtás
o beérkezett pályázatok feldolgozása
o ellenőrzés

2) Ifjúsági információk szolgáltatása, kezelése
o részvétel kormányzati kommunikációs fel-

adatokban 
o regionális hírlevél szerkesztése, terjesztése (ifjú-

sági szervezetek, intézmények számára)
o pályázatok, regionális események, programok,

információk közreadása
o pályázó szervezetek adatbázisának frissítése
o ifjúsági szervezetek közötti együttműködés elő-

segítése

3) Regionális ifjúsági munka fejlesztése
o képzések ifjúsági munkások és szervezetek

munkatársai számára
o együttműködés regionális szervekkel, intézmé-

nyekkel (pl. Regionális Fejlesztési Tanácsok)
o közreműködés a szakminisztérium kezdemé-

nyezéseinek megvalósításában
o kapcsolattartás ifjúsági referensekkel, ifjúság-

segítőkkel, önkormányzatokkal



AZ IRODÁK KAPCSOLATRENDSZERE

Feladataik ellátása érdekében az irodák szorosan együttműködnek az ifjúsági korosz-

tállyal kapcsolatos feladatokat ellátó helyi, regionális és országos igazgatási szervekkel,

intézményekkel, civil szervezetekkel. E partnerségbe bevontak köre régiónként eltérő

lehet, de általánosságban elmondható, hogy az alábbiakra terjed ki:
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k o Az erre a célra rendelkezésre álló pénzügyi keret
terhére biztosítják a Regionális Ifjúsági Tanácsok
működési feltételeit és ellátják a Regionális Ifjúsá-
gi Tanácsok működésével kapcsolatos feladatokat.

4) Nemzetközi és határon túli magyar együttműkö-
dések támogatása
o részvétel az Ifjúság 2000-2006 Programban

(információ, tanácsadás)
o kapcsolattartás az AGORA irodahálózattal,

határon átnyúló kezdeményezések támogatása

CÉLCSOPORTOK
SZOLGÁLTATÁSOK

INFORMÁCIÓ TANÁCSADÁS KÉPZÉS FEJLESZTÉS
STRATÉGIAI 

TERVEZÉS

Település önkormányzatok

Ifjúsági referensek

Önkormányzati társulások

Alapítványok, egyesületek

Informális közösségek

Teleházak

Művelődési házak

Civil házak

Információs (és tanácsadó) irodák

Regionális Fejlesztési Ügynökségek

Regionális Ifjúsági Tanácsok

Ifjúsági érdekképviseletek

Ifjúsági ernyőszervezetek

Iskolai szabadidő-szervezők

Agora irodák

Eurodesk végpontok

Európai Információs Pontok

Fogyatékkal élő fiatalok intézményei

Nemzetközi ernyőszervezetek

Külföldi regionális ifjúsági szolgáltatók

Regionális állami intézmények

Euroregionális együttműködések

Esélyegyenlőségi intézmények



A REGIONÁLIS IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ IRODÁK PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSAI (EZERBEN)

A 2001–2006 időszak alatt a teljes felhasznált összeg 1 126 765 Forint.

AZ IRODÁK TÉVÉKENYSÉGÉNEK FEJLŐDÉSE, TANULÁSI FOLYAMATA

Az elmúlt hat évben, bár a jogszabály által meghatározott feladatok nem változtak, az

irodák tevékenységei folyamatos változásokon mentek keresztül. A feladatok mennyisé-

gi növekedését, egyrészt a társadalmi és szakmai  beágyazottság eredményeképpen jelent-

kező új feladatok (növekvő számú ügyfelek, több megkeresés, szélesebb szakmai kapcso-

latrendszerek, új hálózatok), másrészt pedig a kormányzat által az irodákon keresztül

megvalósított új kezdeményezések (konferenciasorozatok, társadalmi párbeszéd progra-

mok, szociális célú szabadidős programok) okozták. Az irodák szakmai fejlesztő tevé-

kenysége is fokozottan mélyült el, s idő kellett ahhoz, hogy a helyi és regionális szintű

ifjúsági kezdeményezésekben mára megkerülhetetlen partnerekké válhassanak. Az iro-

dák tevékenységének fejlődését a működés kezdetétől mutatjuk be, de megjegyzendő,
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IRODA
KÖLTSÉGVETÉS

2001 2002 2003
személyi dologi össz.: személyi dologi össz.: személyi dologi össz.:

Dél-Alföld 11 864 7 000 18 864 10 795 13 174 23 969 17 667 14 634 32 301
Dél-Dunántúl 11 331 7 000 18 331 10 866 11 953 22 819 18 066 14 483 32 549
Észak-Alföld 11 303 7 000 18 303 10 808 15 655 26 463 18 620 15 958 34 578

Észak-Magyarország 10 920 7 000 17 920 10 009 10 815 20 824 17 832 14 207 32 039

Közép-Magyarország 12 995 10 500 23 495 13 219 14 019 27 238 19 829 17 560 37 389
Közép-Dunántúl 10 620 7 000 17 620 10 360 11 005 21 365 17 406 10 728 28 134
Nyugat-Dunántúl 10 848 7 000 17 848 10 183 11 133 21 316 16 658 12 850 29 508

Összesen: 79 881 52 500 132 381 76 240 87 754 163 994 126 078 100 420 226 498

2004 2005 2006 

személyi dologi össz.: személyi dologi össz.: személyi dologi össz.:

Dél-Alföld 16 850 11 592 28 442 17 747 11 557 29 304 18 800 10 330 29 130
Dél-Dunántúl 16 880 11 008 27 888 18 138 8 754 26 892 18 800 10 168 28 968
Észak-Alföld 16 840 14 922 31 762 18 718 10 360 29 078 18 800 10 673 29 473

Észak-Magyarország 16 860 11 613 28 473 17 727 13 732 31 459 18 800 10 511 29 311

Közép-Magyarország 16 860 11 801 28 661 18 745 11 400 30 145 18 800 10 106 28 906

Közép-Dunántúl 16 860 11 304 28 164 17 552 10 715 28 267 18 800 9 106 27 906
Nyugat-Dunántúl 16 850 9 927 26 777 17 818 9 762 27 580 18 800 8 506 27 306

Összesen: 118 000 82 167 200 167 126 445 76 280 202 725 131 600 69 400 201 000



hogy a hálózat kialakítását és a feladatstruktúra létrehozását 1999 elejétől közel egy éves

tervezői munka és külföldi tanulmányutak készítették elő.

IV. A HÁLÓZAT KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI

Kijelenthető, hogy valamennyi régióban rokonszenv fogadta a regionális ifjúsági intézmé-

nyek, így a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák és a Regionális Ifjúsági Tanácsok létre-

hozását. A két kezdeményezés társadalmi és szakmai elfogadottsága, ismertsége – a hason-

ló szervezetekhez, ügynökségekhez képest – kiemelkedően magas. Az átlátható regionális

pályázati rendszer valós igényeken alapuló, elérhető forrásokat biztosít az ifjúsági kezdemé-

nyezések számára. Az irodák működésükkel olyan meglévő igényeket elégítenek ki, ame-

lyek az ifjúsági szervezetek képviselői, az ifjúságot segítő intézmények, az önkormányzatok

ifjúsági munkáját segítő szakemberek részéről megfogalmazódtak. 

A regionális irodák által szervezett programok, konferenciák, képzések, valamint az

általuk működtetett hálózatok a tapasztalatcsere új lehetőségeit nyitották meg a tele-

pülések ifjúsági ügyeivel foglalkozó szakemberei számára. A regionális ifjúsági intéz-

ményrendszer működtetésének egyik fő célja, hogy az ifjúsági ügyekkel foglalkozó

szakemberek tudása és ismerete a döntéshozási folyamatok előkészítése során felhasz-

nálható legyen. Az ifjúsági intézményrendszer regionális elemei megteremtették an-

nak lehetőségét, hogy az ifjúságsegítés és az ifjúságpolitika területén rendelkezésre ál-

ló humánerőforrások a lehető legjobban hasznosuljanak.
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Ugyanakkor fontos megjegyezni azt a tényt is, hogy az irodákkal kapcsolatba kerü-

lő ifjúsági szervezetek, közösségek többsége elsősorban mint pályázatkezelő intéz-

ményt azonosítják a szolgáltató irodát. A Regionális Ifjúsági Tanácsok által meghir-

detett pályázatok kezelése, és az azzal kapcsolatos tanácsadó tevékenységek jelentik

a legintenzívebb érintkezési felületet a korosztály szervezeteivel. Ez lehetőség, hiszen

az intenzív együttműködési kényszer miatt a pályázati folyamat egyes lépéseihez köt-

ve nyílik meg a szakmai fejlesztés előtt az út, de nehézség, hiszen a pályázati admi-

nisztráció jelentős humán-erőforrást igényel az év bizonyos időszakaiban, amely a

fejlesztői munkától is elvon erőforrásokat.

TELEPÜLÉSI IFJÚSÁGI MUNKA FEJLŐDÉSE

A Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák, az Európa Tanács és az Európai Unió

dokumentumaival összhangban, alapításuktól kiemelt feladatként kezelik a tele-

pülési szintű ifjúságpolitika fejlesztését. Kevés kivételtől eltekintve a magyar ön-

kormányzatok nem fordítottak figyelmet a fiatal korosztályokkal kapcsolatos fel-

adataik stratégia mentén szerveződő ellátására. Az önkormányzatokról szóló

törvény nem deklarál kötelező feladatokat e téren, így a képviselőtestületek jövő-

képén, belátásán, kezdeményezőkészségén múlik, hogy törődnek-e a fiatalokkal.

A kormányzati célokkal összhangban az irodák feladata lett, hogy szakmai, mód-

szertani információkkal és megoldásokkal támogassák a helyi szintű ifjúságpoliti-

kai kezdeményezéseket. 

A települések népességmegtartó erejének növelését szolgálták: 

Az ifjúsági szabadidős lehetőségek ösztönzése, támogatása,

ösztönzés a szervezetek-intézmények összehangolt közösségfejlesztő célú működé-

sét célzó helyi politikák kidolgozásában,

az ifjúsági részvétel fejlesztésében, ezen keresztül a demokrácia minőségének javí-

tásában. 

Kiemelt szerepük van abban, hogy ma Magyarországon közel 200 önkormányzat

rendelkezik középtávú ifjúsági cselekvési tervvel, és több mint 300 tervezi ennek

megalkotását, mely biztosítja, hogy integráltan fordítanak figyelmet és erőforráso-

kat a korosztályra.
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IFJÚSÁGI RÉSZVÉTEL FEJLŐDÉSE

Az irodák szinte minden régióban katalizátorai lettek a fiatalok és közösségeik önszer-

veződésének. A települési önkormányzatok és a regionális tervezési fórumok döntés-

hozatali mechanizmusaiban a fiatalok csak szervezetten, közös képviseleti fórumok

létrehozását követően tudnak részt venni. Az irodák szakmai és jogi tanácsadással,

képzésekkel, tréningekkel, pályázati lehetőségekkel segítették a fiatalok önszerveződé-

sét. Tevékenységüknek köszönhetően települési, térségi és regionális szintű képvisele-

ti fórumok jöttek létre, erősödtek meg, melyek megteremtették a korosztály érdekkép-

viseleti tevékenységének lehetőségét.

AZ IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKMA FEJLŐDÉSE

Az ifjúsággal foglalkozó szervezetek és intézmények munkatársainak, szakembereinek fo-

lyamatos képzésével a regionális irodák hozzájárultak a szakmai színvonal emelkedésé-

hez. Pályázatok és szakmai kapcsolatok útján segítették a nemzetközi tapasztalatok meg-

szerzését, regionális és interregionális hálózatok működtetésével biztosították a

tapasztalatcsere lehetőségét, a legjobb gyakorlatok megismerhetőségét és elterjedését. Az

irodák konferenciák, szakmai szemináriumok segítségével közvetítették a szakma helyi

képviselői felé a kormányzati ifjúságpolitikai kezdeményezéseket, a legújabb ifjúságkuta-

tási programok eredményeit. A Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák minden régióban

az ifjúsági szakemberek szakmai közösségének katalizátorai és összetartói lettek. Képessé

váltak arra is, hogy az általuk működtetett szakmai hálózatok szükségleteit, véleményét,

elvárásait közvetítsék a regionális és országos döntéshozók irányába is.

IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK, SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA

A regionális irodák további fő profilja a szervezeti tanácsadás. Évente régiónként több száz

szervezettel állnak kapcsolatban, amelyeknek folyamatos támogató szolgáltatásokat bizto-

sítanak. Eddig nem kutatott kérdés, hogy hány szervezet, csoport létrejöttét, fennmaradá-

sát, fejlődését segítették az elmúlt hat évben, de hipotézisünk szerint – költség-haszon

szempontból – az egyik leghatékonyabb állami szolgáltatóként támogatták ezt, a teljes hu-

mán alrendszerre erős befolyást gyakorló, folyamatot. Képzések, tanácsadások keretében

segítették őket a működésben, konfliktuskezelésben, forrásszervezésben, partnerkeresés-
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ben, program-, projektötletek kidolgozásában és megvalósításban. Külön gondot fordítot-

tak az aktív fiatalok készségeinek fejlesztésére (vezetőképzéssel, kommunikációs tréningek-

kel, pályázati tanácsadással). Az irodák a Regionális Ifjúsági Tanácsok adminisztratív bázi-

saként, pályázatkezelőiként is működnek, a szervezetekkel való szoros kapcsolat miatt

képesek voltak a tanácsok fejlesztési politikájának befolyásolására, azaz a szervezetek igé-

nyeinek és szükségleteinek döntéshozatali folyamatokba történő becsatornázására.

EUROREGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ELŐSEGÍTÉSE

A szakmai-szervezeti hálózatok fejlesztésével, a régió szervezeti erőforrásainak ismere-

tével az irodák képessé váltak arra, hogy a határmenti régiókban elősegítsék a külön-

böző országokban működő ifjúsági szervezetek és intézmények projekteken túlmuta-

tó együttműködését. A magyar-magyar kapcsolatok ápolásában, fenntartásában

kiemelkedő szerepet játszanak az irodák koordinálásával megindult együttműködé-

sek, melyekben nem-formális csoportok, korosztályi és szakmai szervezetek, önkor-

mányzatok egyaránt szerepet vállalnak. 2003-tól a magyar-magyar együttműködések

fejlesztésén túl a multietnikus fejlesztéseket is ösztönöztek, valósítottak meg. 

A HÁLÓZAT EREDMÉNYEI A SZÁMOK TÜKRÉBEN (2000–2006)

Az irodák a tárgyalt időszakban majdnem 280 000 megkeresést fogadtak, hozzávető-

leges azonos számban találkoztak a célcsoporttal az 1 593 kitelepülés során, több

mint 450 000 alkalommal érték el a partnerek periodikáikkal, továbbá 7 545 szerve-

zeti képviselő vett részt az általuk szervezett képzéseken.
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Irodák össze-
sen

személyes telefonos levél Hírlevél(nyomtatott
és elektronikus)

kitelepülés képzésen részt-
vevő szervezetek

2000 4298 9732 6125 9320 99 384

2001 5420 14281 9214 28150 168 678
2002 5487 19265 10755 42144 223 804
2003 5334 21636 18579 38968 242 1137

2004 6735 27537 20017 95052 326 1686
2005 6821 26454 22515 146400 305 1920

2006 4256 16400 16730 107100 230 936
Mindösszesen 38351 135305 103935 467134 1593 7545



A célcsoporttal való kapcsolattartást és találkozást segítette a pályázatkezelési folyamat:

Az irodák a hat év során majd 2 milliárd forint pályáztatását szervezték, mint a regi-

onális ifjúsági tanácsok titkárságai. A több mint 15 000 információs és tanácsadási

alkalmon részt vevő szervezeti képviselő 31 000 pályázatának fele kapott támogatást

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram decentralizált ifjúsági alapjaiból.

Mindezt a feladatot öt főállású munkatárssal, és az alábbi diagramm által bemutatott

összegek felhasználásával tették:
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összesen keretösszeg beérkezett pályázatok nyertes info napok
száma

résztvevők szervezetek
száma

2000 146947500 2585 1186 19 588

2001 330363000 4661 2436 73 1681
2002 334156250 6292 3042 110 3477
2003 338953000 6495 2633 104 2363
2004 148207697 3446 1456 108 2381

2005 287593800 3895 1878 119 2792
2006 300440000 4309 1755 50 1781

Mindösszesen 1886661247 31683 14386 583 15063



V. A HÁLÓZAT JÖVŐJE

A Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák mást, többet jelentenek régiójukban, mint

egy területi „hivatal”. Valódi erőforrás- és tudásmegosztó központként működve ki-

emelt szerepük volt és van korosztályok, generációk, szervezetek, intézmények együtt-

működésében, közösségi kezdeményezések megvalósításában, mindezek által a regio-

nális identitás kialakításában. A közösségi alapú társadalom kialakulásához,

megerősödéséhez, a regionális tudat és identitás fejlesztése terén szerzett tapasztalata-

inak átadásával, a fiatalok cselekvő állampolgárokká válásához a leghatékonyabb mó-

don és megkerülhetetlenül járulnak hozzá.

A hálózat továbbfejlesztési iránya egyrészt a települési és a térségi ifjúsági munka irá-

nyába mutat. Az önkormányzatok és társulásaik ifjúsági célú feladatainak felismerte-

tésében, megerősítésében ezen feladatok ellátásának megszervezésében innovatív

módszerek kidolgozásában, valamint a szakmai háttérbázis megteremtésében és fenn-

tartásában találhatóak meg az elkövetkező időszak teendői.

Az ifjúságpolitika – mint horizontális szempont – érvényesítésével a különböző fej-

lesztésekben az állami, gazdasági és civil szereplők jobb együttműködésének ösztönzé-

sével a jövő generációja, és ezen keresztül Magyarország sikeréhez járulnak hozzá. 
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Dél-Alföld

I. REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGOK ÉS AZ IRODA KÜLDETÉSE

A dél-alföldi régió az ország harmadik legnépesebb régiója. Lakónépessége 2005-ben

1 354 938 fő, melyből a 0-29 évesek száma 429 118 fő volt. A régió népességszáma

1990 óta folyamatos, bár nem egyenletes mértékű csökkenést mutat. 

A Dél-Alföld jelenleg az ország egyik legkedvezőtlenebb demográfiai helyzettel jellemez-

hető régiója. Ebben meghatározó szerepe van az időskorúak kimondottan magas, a fia-

talkorúak alacsony arányának, az évtizedek óta jellemző természetes népességfogyásnak,

a válások gyakoriságának, az alacsony gyermekszámnak, a népesség kedvezőtlen egészsé-

gi állapotának, a rossz halálozási mutatóknak, az öngyilkosságok magas arányának és a

kelet-nyugati irányú belső migrációnak. A problémákat tovább fokozza a hátrányos hely-

zetű határmenti (ország-, megyehatár) területeken és a belső perifériák kisebb falvaiban

jellemző kedvezőtlen aktivitási arány, a szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok

és a társadalom perifériájára szorulók számának növekedése; emellett a régió egyes te-

rületein kimondottan magas munkanélküliségi ráta.

A régió földrajzi (geopolitikai) elhelyezkedése szempontjából az „Európa Kapuja” szerep,

a Budapesttől való távolság azonos súllyal esik latba, mint a Balkán (az olcsó munkaerő

és politikai instabilitás) közelsége. Mindezt bonyolítja, hogy a régió négy nagy városa (Sze-

ged, Kecskemét, Békéscsaba, Hódmezővásárhely) mellett a határok túloldalán hasonló

méretű és fejlettségű települések (Arad, Temesvár, Szabadka, Újvidék) vannak.

A civil szervezetek számát tekintve a régió a második az országos rangsorban. A KSH

2000-ben készített felmérése szerint 5 743 regisztrált civil szervezetet tartottak nyilván,

ami az országos értékek 10,2 %-a. A szervezetek számának ezer lakosra vetített száma alap-

ján (4,3) azonban már csak a negyedik helyet foglalja el a térség. A régió általános vizsgá-

latakor megállapítható, hogy a civil szervezetek száma és forrásfelvétele szempontjából

Csongrád megye az első. Bács-Kiskun megyében igen aktív kistérség a bajai, a kecskemé-

ti, a kiskunfélegyházi és a kalocsai. Kevésbé aktív, illetve fejlesztésre szorul a bácsalmási

és a jánoshalmi kistérség. Érdemes megjegyezni, hogy a KSH 2000-es adatai alapján a fej-
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lesztendő térségekben a civil szervezetek száma jóval a megyei átlag alatt mozog. Békés-

ben a békéscsabai és az orosházi kistérség mutat kiugró teljesítményt; míg a sarkadi kis-

térségben messze a legalacsonyabb a civil szervezetek száma.

A dél-alföldi régiót, mint Magyarország egyik legnagyobb kiterjedésű régióját, ifjúságügyi

szempontból sajátos sokszínűség jellemzi, amely megjelenik az ifjúsági életmódokban és

életformákban, a személyes életkarrier-tervekben és civil szervezetben kifejtett aktivitások-

ban, a jövőről való vélekedésben, valamint a közéleti érdeklődés és motiváltság területén.

Mindez alapvetően meghatározza a régió különböző részein a fiatalok sebezhetőségét az

oktatás, a munkaerő-piac és a szabadidő területén egyaránt. A régióban 25 kistérség talál-

ható, ami speciális feladatokat ad a Dél-alföldi Regionális Ifjúsáig Szolgáltató Iroda

(DARISZI) számára. A hatékony és sikeres munkához nélkülözhetetlen a szoros együttmű-

ködés a Teleházakkal, a Civil Házakkal és a kistérségi civil szervezetekkel. 

A régiót egy gazdasági egységként értelmezni ma még nem lehet, ám a nemzetközi gazda-

ság napjainkban már jelentősen befolyásolja a magyarországi fiatalok munkaerő-piaci le-

hetőségeit. Az ifjúsági szervezetek nemzetközi együttműködések területén kiépülő kapcso-

lati hálózatát meghatározza a hármashatár (Triplex Régió, DKMT Eurorégió); valamint

az, hogy a három szomszédos állam közül az egyik EU tag (Magyarország), a másik csatla-

kozási tárgyalásokat folytat (Románia), míg a harmadik jelenleg még távol áll a szándéká-

tól (Szerbia). A régiót a határokon átívelő magyar-magyar kapcsolatok is erőteljesen jellem-

zik (a földrajzi értelemben vett Dél-Alföld, Temesköz, Bácska, Tiszamente). 

A dél-alföldi régiónak sajátossága, amit modern kifejezéssel multikulturalitásnak, más sza-

vakkal a nemzetiségi kultúrák békés, elfogadó egymás mellett élésének és szimbiotikus egy-

másra hatásának nevezhetünk. A régiót alkotó számos kisebbség közül a román, a szerb

és a szlovák a legnagyobb. E tényezők a fiatalok kulturális hagyományait, gyökereit meg-

határozzák, ugyanakkor színesítik a régió kulturális életét és a civil szervezetek alkotta pa-

lettát. A régióban számos felsőoktatási intézmény működik [Szegedi Tudományegyetem

(SZTE – Szeged), SZTE Mezőgazdasági Kara (Hódmezővásárhely), Kecskeméti Főiskola

(Kecskemét), Tessedik Sámuel Főiskola (Szarvas, Békéscsaba), Pécsi Tudományegyetem

Tanítóképző Főiskolai Kar (Baja)], melyek nagymértékben hatnak a fiatalok életére. E sa-

játos életstíluscsoport (az egyetemisták-főiskolások) erős fogyasztói tömbként és célközön-

ségként jelenik meg a régió gazdaságában.
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FONTOSABB ADATOK

Lélekszám: 1 354 938 fő

Fiatalok száma: 429 118 fő

Civil szervezetek száma: 5 743

Kistérségek száma: 25

Ifjúsági referensek száma: 36

Gyermek- és ifjúsági önkormányzatok száma: 43

Teleházak száma: 73

II. SAJÁTOS SZOLGÁLTATÁSOK

A DARISZI fennállása óta folyamatos tanácsadást nyújt az önkormányzati ifjúsági

programok, helyi és térségi kezdeményezések tervezéséhez és megvalósításához.

Képzéseket szervez a regionális programok, a térségi és a helyi projektek eredmé-

nyes megvalósítása érdekében; részt vesz az ifjúsági közösségek, illetve projektek ve-

zetőinek és az ifjúságsegítő szakembereknek a képzésében, valamint önkormányza-

ti tisztségviselők, köztisztviselők továbbképzésében, továbbá információkat

szolgáltat az ifjúsággal kapcsolatos döntések megalapozásához. Az iroda új tevé-

kenységi területeként jelent meg 2005-től a települési ifjúsági koncepciók kidolgo-

zásában való közreműködés.

Szolgáltatói tevékenységei közül kiemelendő a regionális, valamint a Duna-Körös-

Maros-Tisza Eurorégióban (Triplex Régió) is fejlesztő hatással bíró projektek támo-

gatása. Ez a tervezéséhez kapcsolódó információs tanácsadást (Minisztérium,

GYIA, Ifjúság 2000-2006 Program, Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács pályáza-

tok), a megvalósításában való közreműködést, a nemzetközi pályázatokhoz part-

nercsoport keresést, illetve a közösségek vezetőinek, projektvezetőknek, ifjúságse-

gítő szakembereknek és önkénteseknek nyújtott információ és adatszolgáltatást,

valamint tájékoztató napok, tanulmányutak, képzések, szemináriumok és konfe-

renciák szervezését jelenti. 

A nemzetközi ifjúsági munka területén a DARISZI elsősorban az Európai Bizott-

ság és az Európai Parlament által létrehozott Ifjúság 2000-2006 Programmal és a
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minisztérium által kiírt pályázatokkal foglalkozik. A nemzetközi programokkal

kapcsolatban információs és tanácsadó napokat, illetve szakmai képzéseket szer-

vez. Az iroda célja, hogy a jövőben minél több sikeres pályázat szülessen a régió-

ban, illetve a pályázatok által minél több ifjúsági szervezet és fiatal kapjon lehető-

séget nemzetközi kapcsolatok építésére, az Európai Unió megismerésére és az

Európai Unión belüli érvényesülésre.

Az iroda nyomtatott információs kiadványt (Róna) és elektronikus hírlevelet (Pén-

tek) jelentet meg, melyek szerkesztési elvét az aktualitásra való törekvés (informá-

ciók belföldi és nemzetközi pályázati lehetőségekről, hírek ifjúsági szervezetek ré-

szére) és a regionális ifjúsági tér szereplőit és eseményeit bemutató anyagok

közlése, dokumentálás alkotják (tudósítások a régióban történő rendezvényekről,

képzésekről, programokról). A médiatermékek célközönséghez való eljuttatását az

iroda biztosítja.

III. MINTAPROJEKTEK

HÍD – HATÁRMENTI IFJÚSÁGI EGYÜTTMÜKŐDÉSEK A DÉL–ALFÖLDI RÉGIÓBAN

A határmenti ifjúsági kezdeményezések-

be az észak-magyarországi régióban mű-

ködő Trivium program hatására 2004.

májusában kapcsolódott be a DARISZI.

A már meglévő interregionális civil kap-

csolatok feltérképezését további kapcso-

latépítés (2004. június) és projektgene-

rálás (2004. szeptember) követte. Fő

civil partnerünk a határmenti ifjúsági

együttműködésekben tapasztalt DKMT

ERISZ (Duna-Körös-Maros-Tisza  Euro-

régió Ifjúsági Szövetség). Az euroregionális együttműködés legitimitását erősíti, hogy a fo-

lyamatban intézményi partnerként részt vesz a Vajdaság Autonóm Tartomány Ifjúsági

Igazgatósága, valamint Arad-, Hunyad-, Krassó-Szörény- és Temes megye Ifjúsági Igazgató-

ságai. A határokon innen és túl elsősorban olyan, hasonló tevékenységet folytató civil szer-
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vezeteket kerestünk, amelyek hálózati működésük által nagyobb területi hatókörrel mű-

ködnek. Így kerültek az együttműködésbe ifjúsági önkormányzatok (hallgatói, települési

és diákönkormányzatok), ifjúsági információs és tanácsadó irodák, és teleházakat fenntar-

tó civil szervezetek. 

Az együttműködések eredményeképpen az Ifjúság 2000-2006 Programhoz kapcsolódó

közös pályázatot nyújtottak be és valósítottak meg partnereink, amelyek segítségével az

ifjúsági részvételt és az ifjúsági információáramlás erősítését támogattuk. A Duna-Körös-

Maros-Tisza Eurorégióban kezdeményezett ifjúsági civil és intézményi együttműködés

történetében jelentős mérföldkő volt 2006-ban, hogy a résztvevők magát az együttmű-

ködést közös nyilatkozattal, operatív és szakmai szinten, euroregionális ifjúsági munka-

csoportként formalizálták.

SZÖG – IFJÚSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐSEGÍTÉSE A TISZA-MAROS SZÖG KISTÉRSÉGBEN

A térségben öt településen 2003. nyarán és őszén létrejött települési ifjúsági önkor-

mányzatok kistérségi szintű együttműködését modell-programként gondozza az iroda. 

A 2004-es év a projekt fenntarthatóságának biztosításával telt, amit találkozók és képzé-

sek szervezésével segített. Ebben a településeken létrejött ifjúsági önkormányzatok, fel-

nőtt segítők, civil szervezetek és a települési önkormányzatok, valamint a térség ország-

gyűlési képviselője voltak a partnerek. A térségben élő fiatalokat a DARISZI

katalizátorként, módszertani háttérként segítette a választási folyamatra való felkészülés-

ben, és annak lebonyolításában, a működés fenntartásában, kapcsolati hálózatuk erősí-

tésében, és pályázati források bevonásában. A több mint két éves folyamatban a SZÖG

két sikeres projektet is meg tudott valósítani az Ifjúság 2000-2006 program segítségével.

DARE-HÁFÓ – DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS HÁLÓZATFEJLESZTŐ FÓRUM

A 2004-ben indult folyamatban a régióban működő civil és ifjúsági szolgáltató háló-

zatok tagjai, koordinátorai működnek együtt. A szektorok közötti információáram-

lást, közös gondolkodást, tervezést, hosszútávon a minőségi szolgáltatás fejlesztését cé-

lul kitűző fórumban a békéscsabai regionális szociális forrásközpont, a kecskeméti

Helpi ifjúsági iroda és a DARISZI a meghatározó szereplő. A munkában eddig csak-

nem 20 hálózat vett részt valamilyen formában a teleházaktól az esélyek házán át a
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hallgatói hálózatokig. A fórumnak egy kistérségi szektorok közötti együttműködést

tárgyaló regionális, és egy szolgáltató hálózatok állami szerepvállalását vizsgáló orszá-

gos konferencia, 10 találkozó és egy képzés köszönheti a létrejöttét. Jelenleg egy szol-

gáltatás-térképet megjelenítő kiadvány, a Háló Kártya 1.0 közös szerkesztése zajlik.

Mindezeket eddig három, közösen megírt nyertes pályázat forrásai is segítették.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS (RFT) ÉS A REGIONÁLIS IFJÚSÁGI

TANÁCS (RIT) KÖZÖTT

2001-ben kötött együttműködési megállapodást a RIT és a Dél-alföldi RFT, ami az

egységes európai öntudat kialakulását, kibontakozását szolgálta. Egymás partnereinek

minél hatékonyabb tájékoztatása mellett közös projektek előkészítését és megvalósítá-

sát célozta meg a partnerség, ami idővel a régió portáljának közös fejlesztésével, vala-

mint a tervezésben, pályázatértékelésben megvalósuló együttműködésekkel is bővült.

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács 2003-ban írt ki pályázatot gyermek-és ifjúsá-

gi együttműködési fórum és kiállítás megrendezésére. Célja az volt, hogy a régió ifjú-

sági szervezetei mutassák be tevékenységüket, megismerjék egymást, elősegítse együtt-

működésüket, erősítse régiós identitástudatukat. Az elsőt a szegedi Nagyító

Alapítvánnyal; a másodikat a szegedi Ifjúsági Ház Kulturális Fejlesztő és Médiaköz-

pont Kht-val, a harmadikat a békéscsabai Táliber Alapítványnyal közösen rendezte

meg az iroda.

MULTIPLIKÁTOR PROJEKT

A multiplikátor projekt a Dél-alföldi és Északi-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

közös programja, melynek elsődleges célja, hogy a régiók területén olyan önkéntesek tevé-

kenykedjenek, akik egy informális hálózatot létrehozva segíteni tudják a környezetükben

lévő ifjúsági közösségek forrásbevonását. A hálózatot információkkal és képzések szervezé-

sével segítik a regionális ifjúsági irodák. Ez a projekt egy nemzetközi együttműködés része,

melyben Magyarországon kívül még Portugália, Hollandia, Lengyelország és Franciaor-

szág is részt vett. A projekt 2002. januárban két kétnapos tréningekkel kezdődött, ahol a
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résztvevők alapvető információkhoz juthattak a nemzetközi pályázati rendszerrel kapcso-

latban. Lehetőségük volt a gyakorlatban kipróbálni, hogyan lesz egy ötletből megvalósult

pályázat, illetve a beadás után mi történik a projekttel. A hálózat bővítésével az volt a cél,

hogy a régióban minél több fiatal ismerkedjen meg az Ifjúság 2000-2006 Program adta le-

hetőségekkel. Elsősorban községekben, illetve kisebb városokban élő fiatalokat és az őket

segítő szakembereket kerültek bevonásra. A Training of Multipliers képzési koncepció ke-

retében „Fiatalok Európai Uniója” elnevezésű projektet indított az iroda, amely jó példák

bemutatójával egybekötött információs napok segítségével nyújtottak hatékony segítséget

a szervezeteknek, illetve a szakembereknek.

VACKOR BUSZ

Az Ifjúsági és Sportminisztérium által biztosított játszóbuszt (Vackor busz) az évek so-

rán összeszokott animátorcsapat működtette. A kézműves foglalkozások (origami,

sógyurmázás, gyöngyfűzés; üvegfestés; műanyag flakonokból váza, tolltartó készítés;

mandala rajzolás; festés; fonalgrafika; nemezelés; textilből virág-, bábkészítés; bőr-

munka; képkészítés termésekből; képkészítés festett tésztából; színezés), egyre népsze-

rűbbé tették a buszt a régióban, falu- és/vagy gyermeknapokon valódi közösségi szín-

térré vált. 57 kiállás alatt 11 252 főt sikerült elérnie a szolgáltatásnak.

HATÁRTALAN HÉT

2003 után 2005-ben került újra megrendezés-

re az Európai Bizottság Európai Ifjúsági Hete,

amelynek regionális eseménynapjai szervezésé-

ben az iroda nagy szerepet vállalt. 

A rendezvénysorozat célja az volt, hogy lehetősé-

get nyújtson a fiatalok és az ifjúsági szervezetek

közötti eszmecserére azzal a céllal, hogy olyan új

ifjúságpolitikai irányvonalak meghatározására

tegyenek javaslatot, melyek a fiatalok aktív társadalmi részvételét és aktív állampolgárrá

válását segítik elő. A dél-alföldi régióban 11 helyszínen 21 programelem valósult meg,

melyen 870 fiatal vett részt.
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DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGSEGÍTŐK BEVONÁSA NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI KÉPZÉSEKBE

A 2006 tavaszán elindított kezdeményezés során négy nemzetközi képzésen és part-

nerkereső szemináriumon vettek részt dél-alföldi résztvevők, akik a képzések után

minden egyes alkalommal számíthattak az irodára, ha a képzésen megszületett pro-

jektötleteiket a valóságban is realizálni akarták. 12 szervezet 15 ifjúsági szakembere

szerzett így nemzetközi tapasztalatokat. A projekt során három nemzetközi ifjúsági

csere valósult meg, s továbbiak állnak előkészületek alatt.

„Some1 – A1” címmel Litvániában megtartott képzés témája a nemzetközi ifjúsági

cserék projektmenedzsmentjének megismerése a partnerkeresésétől a pályázati adat-

lap kitöltésén át az előkészítő találkozó megvalósításáig volt, különös tekintettel a cse-

rék minőségi aspektusainak (európai dimenzió, nemformális pedagógia, interkul-

turális tanulás és aktív részvétel) tudatosítására és gyakorlati alkalmazására. A képzést

egy 10 oldalú és egy 4 oldalú ifjúsági csere követte.

„Peer education as mean for youth active participation in Youth exchanges within

the Youth Programme” című képzés témája a kortárs segítés módszereinek megisme-

rése azok alkalmazása a nemzetközi ifjúsági cserékben, különös tekintettel a nemfor-

mális pedagógia módszertanára és a fiatalok aktív bevonására. A képzést egy ötolda-

lú és egy kétoldalú ifjúsági csere követte.

„Participation towards citizenship” című képzés

abban segített az ifjúsági szakembereknek, hogy

hosszú távon fenntartható ifjúsági programokat

hozzanak létre azzal a céllal, hogy fejlesszék a fiata-

lok szükséges készségeit az aktív részvételre és ál-

lampolgárságra a társadalomban. Segített abban

is, hogy olyan ifjúsági munka valósulhasson meg,

amely még áttekinthetőbb, stratégiailag megterve-

zettebb és a fiatalok szükségletein alapul. A hosszú

távú képzés az „All different – all equal” elnevezésű európai kampány keretében va-

lósul meg az Európa Tanács Európai Ifjúsági Alapítványának és az Európai Bizottság

Ifjúság 2000-2006 Programjának támogatásával.
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A Zentán (Szerbia) megtartott „All together” partnerkereső szeminárium célja annak

bemutatása volt, hogy hogyan lehet partnereket találni minőségi nemzetközi ifjúsági

cserék közös megtervezéséhez és megvalósításához, valamint, hogy hogyan lehet

együttműködéseket kialakítani az Európai Unió tagországai és a dél-kelet európai or-

szágok között.

TELEPÜLÉSI IFJÚSÁGI MUNKA FEJLESZTÉSE

Képzésekkel és műhelytalálkozókkal támogatta a DARISZI a régió ifjúsági referense-

it, ifjúságsegítőit a településükön végzett munkájuk fejlesztésében. A folyamat során

a tervezett ifjúsági törvény lehetőségeihez, települési ifjúsági koncepciók kidolgozásá-

hoz; önszerveződések ösztönzéséhez, közösségfejlesztéshez adott az iroda módszertani

segítséget. 2004-ben az észak-alföldi régióval közösen ifjúsági referensi tanulmányút

került megszervezésre. A résztvevők az eddigi tudásukat, ismereteiket adhatták át egy-

másnak, jó példákat, bevált gyakorlatokat megismerve. Így képet kaphattak egymás

munkájáról, településeik sajátos helyzetéről. 2005-ben képzéseinket az ifjúsági refe-

rens munkája (koncepciókészítés, azt megelőző kutatásmódszertan), kapcsolattartás

és együttműködés, az ifjúsági referensi munka tartalmi keretei, valamint a fiatalok

részvétele, kezdeményezései (diák-, gyermek- és ifjúsági, települési ifjúsági önkormány-

zat), és motiválásuk témák köré szerveztük.

IV. KAPCSOLATI HÁLÓ

A Mobilitás Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodának, mint a régió ifjúsá-

gi módszertani fejlesztő intézményének, eredményességét és hatékonyságát alapvető-

en a helyi társadalmi közegbe történő beágyazódása adja. A fejlesztési folyamatokban

a régió legtöbb ifjúsági célú nem-formális csoportjával, civil szervezetével, intézményé-

vel, valamint önkormányzatával kapcsolatban áll az iroda. Több mint ezer szervezet-

tel, intézménnyel került kapcsolatba a DARISZI az elmúlt hat év során. Több mint

500 szervezetnek, közel 2 200 nyertes projekt gazdájának nyújtott folyamatos mód-

szertani támogatást a pályázatkészítés, a projektmegvalósítás, vagy a beszámolás során.  

A DARISZI által kezdeményezett szakmai hálózatokon (Eurodesk, Multiplikátorok,

Ifjúsági szakértők, Ifjúságsegítők) túl katalizátora volt az iroda a régióban működő há-
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lózatokat tömörítő fórum, a Dél-alföldi Régió Hálózatfejlesztői Fórum létrejöttének.

Ösztönözte és segítette az ifjúsági szervezetek, szakemberek bekapcsolódását azon or-

szágos és a regionális tervezési fejlesztési folyamatokba, amelyekben a DARISZI mód-

szertani szervezetként, szakmai véleményezőként részt vett. 

FŐBB EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK:

Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács

Dél-alföldi Regionális Területfejlesztési Tanács

Regionális szociális tervezői hálózat, regionális szociális forrásközpont

Gyermekekkel és ifjúsággal foglalkozó szervezetek (egyesületek, alapítványok, egy-

házi fenntartású ifjúsági szervezetek)

Települési önkormányzatok, ifjúsági referensek

Kistérségi Önkormányzati Társulások (kistérségi megbízottak és kistérségi mene-

dzserek)

Önkormányzati fenntartású intézmények (művelődési házak, ifjúsági házak, isko-

lák, óvodák)

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák (HAYICO)

Ifjúsági közösségek (HÖK, DÖK, GYIÖK, ifjúsági klub, cserkészcsapat, egyházi if-

júsági csoport)

Teleházak, 

Civil Házak, 

Esélyek Házai

A pályázatokat értékelő szakértők

Oktatási, képzési szakemberek

AGORA irodák

V. KOMMUNIKÁCIÓ, KIADVÁNYOK

A DARISZI tevékenységéről, az ifjúsági és civil szektor eseményeiről rendszeresen tájékoz-

tatja a nyomtatott és elektronikus sajtót. Az iroda kommunikációs stratégiájának célja az

iroda szolgáltatásainak és kezdeményezéseinek minél több helyen való megjelenítése; a ré-

gió civil szervezetei részére megjelenési lehetőség biztosítása; valamint elektronikus úton

folyamatos kommunikáció és kapcsolattartás a nonprofit szervezetekkel.
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A Délmagyarország Körkép című rovatában főleg a rövidebb, elsősorban települési szintű

ifjúsági hírek kapnak helyet, míg a Békés Megyei Hírlap és a Petőfi Népe a civil szervezetek

életének alaposabb bemutatására fókuszál. A megyei és helyi rádiócsatornák mellett immár

rendszeres szereplői vagyunk a Petőfi Rádió ifjúsággal és civilekkel foglalkozó műsorainak.

Mindezek mellett az Iroda rendelkezik saját nyomtatott és elektronikus sajtótermékkel. 

DARISZI HÍRLEVÉL, RÓNA, PÉNTEK

A 2000-es indulástól a Szegedre költözésig készült a DARISZI hírlevél, ami 2000 példány-

ban jelent meg 28 alkalommal. Azóta Róna címmel jelenteti meg periodikáját az iroda, mely

alapítványokhoz, egyesületekhez, önkormányzatokhoz, ifjúsági referensekhez, hallgatói ön-

kormányzatokhoz, könyvtárakhoz, faluházakhoz, RIT tagokhoz, RISZI-khez és az AGORA

irodákhoz jut el. 2004-től kéthetente jelentkezik a Péntek című elektronikus hírlevél, mely

az első két szám után html alapúvá vált. A kiadványok jelenleg 1468 címzetthez jutnak el.

HONLAPOK

Fontos fejlesztési irány az úgynevezett eDARISZI kialakítása, ami az iroda informatikai- és

médiaismeretekkel rendelkező munkatársainak részvételével folyik. Ennek része a Péntek

megjelentetésén kívül a Dél-Alföld Portál Ifjúsági és Civil részének (www.del-alfold.hu), és

a Mobilitás regionális web-oldalának (www.dariszi.hu) gondozása. A Dél-alföldi Regioná-

lis Fejlesztési Ügynökséggel felújított együttműködés első konkrét lépéseként a Dél-alföl-

di Regionális Fejlesztési Tanács web-oldalának ifjúsági és civil rovatát szerkesztik az iroda

munkatársai. A honlapon műhelyek is működnek, amellyel hálózatépítő, tudásmegosztó

szerepét kívánja erősíteni a DARISZI. A műhelyek tulajdonképpen zárt fórumok, amelye-

ken a meghívottak dokumentumokat, képeket tudnak megosztani, megvitatni. Ezek kü-

lönösen alkalmasak a képzések, projektek résztvevői közötti kapcsolat erősítésére. Jelenleg

harminchárom műhely aktív. A fejlesztések eredményeképpen elkészült egy nyílt Ifjúsági

fórum, valamint lehetőség van szavazni is adott kérdésekre az oldalon. 

FILM AZ IFJÚSÁGI MUNKÁRÓL

A 2005-ös Európai Ifjúsági Hét alkalmából készült el a „Szárnyatok könnyű viaszból”

című 30 perces film, ami érthetővé, vonzóvá és meggyőzővé teszi azt az ifjúsági fejlesztő
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munkát, amelyet az „ifjúság, mint erőforrás” (az Európa Tanács által ajánlott) prioritás

mentén végeznek a szakemberek. A film a dél-alföldi régió ifjúsági kezdeményezésein,

szakembereinek munkáján, jó megoldásokon, az Ifjúság 2000-2006 Program projektje-

in keresztül mutatja be az ifjúsági munkát.

RIGA – REGIONÁLIS IFJÚSÁGI GALÉRIA

A Határtalan Hét keretében avatta fel az iroda a Regionális Ifjúsági Galériát az első ki-

állításával, amely a gyermek- és ifjúsági programokon készült képekkel dolgozza fel a

2000 óta eltelt eseményeket és bemutatja az Iroda Kecskeméten, majd Szegeden végzett

munkáját. Ez a kiállítás már bejárta Dél-Alföld valamennyi megyei jogú városát.

CD-ROMOK

Az információs társadalommal lépést tartva az iroda alkalmazkodott az elvárásokhoz

és rendezvényein, tájékoztató napjain, képzésein cd-romokat készít ügyfelei részére (5

db). Az éppen akkor releváns információk mellett (aktuális pályázati kiírások) az ifjú-

ságpolitika aktuális és alapdokumentumai találhatóak meg az adathordozón.

INTERAKTÍV MÁGNESFALAK

2005 és 2006 során készíttette el inter-

aktív mágnesfalait az Iroda. Az Európai

Uniót, a dél-alföldi régiót és a Duna-

Körös-Maros-Tisza Eurorégiót ábrázoló

táblák a fesztiválok és rendezvényeink al-

kalmával fiatalok (és nem fiatalok) szá-

zait vonzották. Segítségével közelebb

tudta hozni és könnyebben tudta meg-

értetni a kulturális és élethelyzeti hason-

lóságokat és különbségeket, az ifjúsági

munka értékeit, gondjait, örömeit.
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VI. MŰKÖDÉS A SZÁMOK TÜKRÉBEN

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI TANÁCS (DARIT)

A Tanács regionális pályázati rendszeren keresztül tudja segíteni, támogatni a települési ön-

kormányzatok, a lokális és területi társadalmi szervezetek, alapítványok, intézmények és kö-

zösségek gyermek-, és ifjúsági munkáját. A RIT főleg működési, eszköz és programtámoga-

tási pályázatokat írt ki; az elmúlt években ez utóbbi irányba eltolva a rendelkezésre álló

források arányát. A DARISZI feladata a pályázatok döntésre való előkészítése (szakértőkkel

való kapcsolattartás, anyagok rendezése, statisztikai és tartalmi elemzése) mellett az ellenőr-

zés, a lezárás, az archiválás, a pályázati dokumentációk elkészítése és őrzése. Az iroda pályá-

zatokkal kapcsolatos szolgáltatási tevékenységének döntő részét a Dél-alföldi Regionális If-

júsági Tanács (DARIT) pályázataival kapcsolatos feladatok adják, a 2006-os év közepéig,

összesen 5 584 pályázatot gondozott. A nyertes pályázatok száma 2 200 volt, melyeknek ösz-

szesen 266 654 247 forint támogatást osztott ki. Az egy nyertes pályázatra eső átlagos támo-

gatási összeg: 121 206 Ft volt. A regionális kiírásokra pályázók jogi státuszát vizsgálva azt

mondhatjuk, hogy arányaiban az önkormányzati szektorból érkező pályázatok visszaesése,

és a klasszikus civil szerveződési formák (alapítványok, egyesületek) erősödése jellemző.

Támogatott projektek száma:

2000: 289 db

2001: 284 db

2002: 362 db

2003: 294 db

2004: 227 db

2005: 408 db

2006: 336 db

Összesen: 2200 projekt
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Saját szervezésű konferenciák 28

Saját szervezésű képzések 76

Információs napokon résztvevők száma 1188

A regionális forrásokra beérkezett pályázatok száma 5584

Újságjaink (DARISZI Hírlevél, Róna) megjelenéseinek száma 35 szám

A Péntek elektronikus hírleveleinek száma 52 alkalom



VII. MUNKATÁRSAK

IRODAVEZETŐ

Lékó Ibolya 2000–2003

Vajda Árpád 2004–2006

PÉNZÜGYI FORRÁSOKÉRT FELELŐS PROGRAMKOORDINÁTOR

Nagy Péter 2000–2003

Kökény Szabolcs 2000–2006

KÉPZÉSEKÉRT ÉS HÁLÓZATFEJLESZÉSÉRT FELELŐS PROGRAMKOORDINÁTOR

Márhoffer Norbert 2000–2001

Kecskeméti Andrea 2001–2003

Árvai Mara 2004–2006

INFORMÁCIÓS PROGRAMKOORDINÁTOR

Perjésné Kiss Etelka 2001–2003

Vincze József 2004–2006

ASSZISZTENS

Balla Zsuzsanna 2000–2003

Szkalák István 2004–2006

VACKORBUSZ, PÁLYÁZATI ASSZISZTENS

Szvorény Zsolt 2001–2003

RENDSZERGAZDA, PÁLYÁZATI ASSZISZTENS

Török László 2000–2006

PÁLYÁZATI ASSZISZTENS

Éberling Brigitta 2006

Balázs Krisztián  2006
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Dél-Dunántúl

I. REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGOK ÉS AZ IRODA KÜLDETÉSE

A Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (DDRISZI) célja a régió fiataljainak

döntéseiben céltudatos, a társadalom aktív és hasznos tagjaiként élő állampolgárokká vá-

lásának elősegítése. A szolgáltatásnyújtás elsődleges feladata, hogy a fiatalok rendelkezze-

nek megfelelő információkkal életpályájuk számukra legmegfelelőbb kialakításához: nem-

csak, hogy ismerjék lehetőségeiket, de tudjanak is élni azokkal, hogy a dolgok ne csak

megtörténjenek velük, hanem irányítani, befolyásolni, kezdeményezni tudják a változáso-

kat. Az iroda a rendelkezésére álló eszközökkel és erőforrásokkal támogatja a fiatalok kö-

zösségeinek, informális és formális szervezeteinek fejlődését, az önkormányzatok fiatalok-

ra vonatkozó tevékenységének szakmai támogatását annak érdekében, hogy a fiatalok

lehetőséget kapjanak arra, hogy a kezdeményezhessenek és a környezetükben létrejövő

kezdeményezések aktív részesei lehessenek. 

A közigazgatásilag három megyét – Baranyát, Somogyot, Tolnát – magában foglaló ré-

gióhoz az ország területének 14,4%-a, népességének alig egytizede tartozik. 14 169 –

km2-es területe, ahol a 2003. év elején 989 ezren éltek, 70 fő/km2-es népsűrűségével

az ország legritkábban lakott térsége. A 15 és 29 év közötti fiatalok össznépességhez vi-

szonyított aránya közül a dél-dunántúliak aránya az országos aránnyal megegyező érté-

ket, 9,73 %-ot mutat (KSH, Népszámlálás 2001). A legutóbbi népszámlálás alapján a te-

lepülések száma Magyarországon 3135 volt, ebben a dél-dunántúli régió 653 egységgel

képviselte Baranya, Somogy és Tolna megyéket. A magyar településrendszer sajátos ele-

mei, a törpefalvak, a régióban még nagyobb arányban vannak jelen, mint más régiók-

ban. Az 500 főnél kevesebb lakossal bíró települések aránya az országos átlag felett van.

A dél-dunántúli települések 76%-ában (országosan 55%) a népesség száma nem érte el

az 1000 főt, ezen belül 52%-ukban (országosan 33%) az 500 főt sem. A törpe- és apró-

falvak jelenléte Dél-Dunántúl településsűrűségét jóval az országos átlag fölé emeli. A ré-

gió urbanizáltsági szintje országos átlag alatti. 

A természetes fogyás a régióban 2004-ben hozzávetőlegesen 4000 fő volt (4,2 ezrelék),

amely arány a dél-alföldi érték után a második legmagasabb az országban. A Dél-Dunán-
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túl három legjellemzőbb nemzeti, illetve etnikai kisebbsége a német, a horvát és a cigány.

A Magyarországon élő németek 30%-a, a horvátok több mint egyharmada, a cigányok

13%-a él a régióban.

A régió civil szervezeti számosságára jellemző, hogy a 90-es évek dinamikus számsze-

rű növekedése lezárult, s most már csak lassú csökkenés figyelhető meg. A Központi

Statisztikai Hivatal 2000. évi helyzetjelentése alapján 4886 civil szervezet működött a

dél-dunántúli régióban. Az ezer főre számított alapítványok tekintetében harmadik

(1,8), a társas nonprofit szervezetek esetében pedig a második legmagasabb (3,2) a ré-

giók sorában. A civil szervezetek számát tekintve Somogy megyében került bejegyzés-

re a legtöbb (1945), ezt követi Baranya (1733), majd Tolna megye 1208 civil szervezet-

tel. Az ifjúsági, ifjúsági célú szervezetek tekintetében (a Dél-dunántúli Regionális

Ifjúsági Tanácshoz pályázó szervezetek számát figyelembe véve) Baranya megyében a

legmagasabb az ifjúsági, ifjúsági célú szervezetek száma (257), ezt követi Tolna megye

(152) és a legkevesebb ifjúsági, ifjúsági célú szervezet (136) Somogy megyéből regiszt-

rált. A civil szervezetek forrásfelvevő képességét tekintve a régión belül lényeges elté-

rést tapasztalható: míg Baranya megyében az egy főre jutó pályázati bevétel országos

szinten a főváros és Csongrád megye után a harmadik, addig a fejenkénti bevétel Tol-

na megyében a legkisebb érték országos tekintetben.

Az iroda tapasztalatai alapján elmondható, hogy az ifjúság érdekében is tevékenységet vég-

ző civil szervezetek közül kevés az ifjúsági közösségfejlesztésben aktív, a fiatalokat a közös-

ségi megoldási mechanizmusok mentén támogató szervezet. Tovább árnyalja a helyzetet,

ha figyelembe vesszük, hogy az ifjúsági szervezetek túlnyomó többsége a megyeszékhelyek

és vonzáskörzetükben találhatóak. A hátrányos helyzetű településeken, kistérségekben ak-

tív csoportok területi elzártságuk, ezzel járó információhiányuk, sok esetben alacsony is-

kolai végzettségük nem tudja megteremteni a hatékony projektmenedzselés feltételeit. 

II. SAJÁTOS SZOLGÁLTATÁSOK

TELJES KÖRŰ SZAKMAI – SZERVEZETI TANÁCSADÁS

A Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda sajátos, egyedi szolgáltatásként

teljes körű szakmai – szervezeti tanácsadást biztosít, beleértve a jogszabályban foglalt
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tanácsadási, fejlesztő feladatait is. E tevékenység két fő területe a szervezeti fejlesztés

és az ifjúsági módszertani fejlesztés.

Szervezetfejlesztés

A DDRISZI a fiatalok szervezeteit a bejegyzéséhez szükséges jogi tanácsadással, a mű-

ködéshez és az ezzel összefüggő forrásteremtéshez kötődő információnyújtással, vala-

mint az ifjúsági szervezet struktúráját, illetve szervezeti működését érintő szakmai

konzultációval segíti. Teljes körű szervezetfejlesztési szolgáltatás keretében az iroda az

alábbiakkal kívánja feléleszteni, élénkíteni, és életben tartani az ifjúsági civil kezde-

ményezéseket: 

Jogi tanácsadás

A 2006-ban indult projekt a Pécsi Tudományegyetem gyakornoki projektjével együtt-

működve jelenleg heti 6, a későbbiekben heti 20 órában áll az ifjúsági szerveződések

rendelkezésére. A szolgáltatás keretében tájékoztatás és segítség érhető el a bírósági

bejegyzés eljárásával kapcsolatban, egyesületek és alapítványok jogszabályban foglalt

gazdasági és beszámolási kötelezettségeihez szükséges információkkal kapcsolatban,

valamint mintadokumentumokhoz, űrlapokhoz juthatnak hozzá az érdeklődők. 

Pályázati tanácsadás

A pályázati szaktanácsadás, bár törvényben előírt kötelező feladat, annyiban sajátos

szolgáltatás, hogy érvényesülnek a kifejezetten erre a régióra jellemző szempontok,

igények, valamint célszerű – a visszajelezések alapján –, a jogi szolgáltatással és a szer-

vezetfejlesztéssel egy szolgáltatáscsomagként kezelni. A DDRISZI e szolgáltatás kere-

tében biztosítja a RIT pályázatokkal kapcsolatos teljes körű tanácsadást, a központi

pályázatokkal kapcsolatos általános jellegű tájékoztatást, az internetes pályázati rend-

szerrel kapcsolatos információkat, oktatást, mintaprojektek közzétételét, valamint az

ifjúsági célú pályázati lehetőségek nyomon követését és hírlevélben való közzétételét.

Az Ifjúság 2000-2006 Program tekintetében pályázati és módszertani tanácsadást,

partnerkeresést  önkéntesek küldését és fogadását segítő információszolgáltatást, va-

lamint mintaprojektek bemutatását biztosít az iroda.
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A szervezetfejlesztés szűkebb értelemben vett területén az iroda segítséget nyújt a meg-

alakuló, működő szervezet missziójának tisztázásához, a szervezeti és tagsági identitás

megteremtéséhez és megerősítéséhez, a szervezeti struktúra kialakításához, a szerveze-

ti működés kialakításához, a hatékony vezetéshez, a konfliktusok kezeléséhez és a pro-

jektek, kezdeményezések elindításához.

Ifjúsági módszertani fejlesztés

Az ifjúsági módszertani fejlesztés a fiatalok nemformális nevelési technikáinak szé-

les körben való megismertetésére irányul. A magyarországi nevelési oktatási kultú-

rában még alig vertek gyökeret a nemformális pedagógiai módszerek, holott a for-

mális képzés nem reagál kellőképpen a kor kihívásaira. Tanterveiben nem

szerepelnek olyan készségek fejlesztései, melyek alkalmassá tehetik a felnövekvő ge-

nerációkat a tudatos állampolgári szerepek gyakorlására, személyes problémák,

intra – interperszonális konfliktusok feloldására, a munkakereséshez, a munka

megtartásához, közösségben való munkálkodáshoz szükséges készségek gyakorlásá-

ra. Ennek a pedagógiai megközelítésnek az egyik alkalmazási területe az ifjúsági

munka, melynek fejlesztése a DDRISZI tevékenységének gerince. A fejlesztő tevé-

kenység során workshopokok, szemináriumok, képzések szolgálták a partnereket,

melyek egyaránt célozták a végfelhasználókat, valamint a civil és állami ifjúsági

szférában tevékenykedő vezető, fejlesztő szereplőket.  A témák a fenti tanulási cé-

lok szerint az alábbiak voltak: asszertivitás, konfliktuskezelés, problémamegoldás,

visszajelzések, bizalom kialakítása, fejlesztése, emberi jogok, diák jogok, diszkrimi-

náció, tolerancia, közösségfejlesztés, együttműködés, hálózati munka, identitás –

céltudatosság erősítése.

Konferenciák

Szakmai – módszertani fejlesztő tevékenység során az iroda arra törekszik, hogy lehe-

tőséget teremtsen a legújabb szakmai eredmények megismerésére, a legújabb módsze-

rek és ismeretek elsajátítására. Ennek, valamint a régió szakmai közössége összefogá-

sának, egyik leghatékonyabb eszköze a konferencia-szervezés. Az elmúlt években

három kiemelt témában szervezett találkozókat az iroda:

37

D
él-D

u
n

án
tú

l



Dél-dunántúli Regionális Ifjúságkutatás 

2005. decemberében zajlott a Dél-dunántúli Regionális Ifjúságkutatás címet viselő

konferencia, melynek alkalmával a résztvevők betekintést nyerhettek a régió ifjúságá-

nak helyzetét feltérképező kutatási anyagokba, különös tekintettel a Regionális Ifjú-

sági Helyzetelemzésbe. 

„Ifjúság és kistérség” 

2006. júniusában került megrendezésre az „Ifjúság és Kistérség” című konferencia,

melynek témái – többek között – a kormányzati ifjúságpolitika, a kistérségek szerepe

és lehetőségei, a regionális tervezés, a regionális multiplikátor hálózat, a kistérségi tár-

sulásokkal való együttműködés lehetőségei voltak.

„Fiatalok a helyi közéletben” 

2006. szeptemberében került megrendezésre a „Fiatalok a helyi közéletben” című

konferencia, melynek témái többek között: az ifjúsági és gyermekönkormányzatok, di-

ákönkormányzatok, egyéb ifjúsági érdekképviseleti és párbeszédformák voltak. 

Pécs 2010

A régió legnagyobb városa, Pécs nyerte el az Európa Kulturális Fővárosa 2010 címet.

A projekt keretében egész régióra kiterjedő fejlesztési folyamatok indulnak meg, mely-

nek kiemelt célcsoportjaként került meghatározásra az ifjúsági korosztály. 

III. MINTAPROJEKTEK

A DDRISZI feladatellátásának középpontjában azonos hangsúllyal van jelen a háló-

zati szintű fejlesztés és képzés az ifjúsági intézményrendszer szereplői (helyi ifjúsági

szolgáltató irodák, ifjúsági referensek, civil ifjúsági szervezetek, ifjúságsegítő szakem-

berek) számára, és az ezt a folyamatot támogató pályázatkezelés – külön kiemelve a

Regionális Ifjúsági Tanács kiírásait. 
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KISTÉRSÉGI IFJÚSÁG KOORDINÁTOR (KIKO) PROJEKT

A szakmai fejlesztések közül a DDRISZI életében kiemelkedő jelentőségű a Tolna me-

gyében indult Kistérségi Ifjúsági Koordinátor Projekt. A program során – a folyama-

tos szakmai támogatásnak köszönhetően – olyan szakember-bázis alakult ki a kistér-

ségi koordinátorok személyében, akik professzionális ifjúságsegítő munkájuk révén

alkalmassá váltak a kistérségi és a helyi szintű ifjúsági közélet rendszerszemléletű fej-

lesztésére. Tevékenységük különös fontossággal bírt az 5000 lakos alatti kistelepülése-

ken, ahol a helyi szintű ifjúságpolitika és az ifjúsági közösségfejlesztés, különböző

okokból, marginális kérdés.

A Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium, a Mobilitás és Tolna Megyei Önkormány-

zat között létrejött háromoldalú megállapodás keretében 2005-ben megkezdődött a

kistérségi ifjúsági koordinátor képzés.. A kistérségi koordinátor az a személy, aki ön-

szerveződő ifjúsági csoportokkal, ifjúsági szabadidős programok résztvevőivel, illetve

a fentieket tömörítő civil szervezetekkel, intézményekkel együttműködve az ifjúság ér-

dekeit egyezteti és képviseli. Ifjúságfejlesztő munkája során kapcsolattartó, hálózatépí-

tő és hálózatfejlesztő, képző és önképző tevékenységet lát el, valamint hatékonyan

részt vesz helyi, kistérségi és regionális ifjúsági koncepciók kidolgozásában és azok

megvalósításában. A mintaprojekt célja az volt, hogy költséghatékonyság mellett a te-

lepüléseken jelenjen meg az ifjúsági munka, ifjúsági szabadidő szervezés. A képzést

követően a koordinátorok irányításával elkészültek a kistérségi ifjúsági koncepciók,

melyek lehetővé tették az ifjúsági célú támogatási források lehívását és hatékony fel-

használását.

MULTIPLIKÁTOR-PROJEKT

Az iroda – regionális szerepénél és erőforrásainak számosságánál fogva – hálózatok ki-

építésével és működtetésével láthatja el feladatait a leghatékonyabban. A hálózatok

szervezésének alapja a legalább kistérségi (esetleg mikró-térségi) működési területű,

komplex módszertani tudással és készségekkel rendelkező ifjúsági szakemberek háló-

zata volt. A multiplikátor projekt alapvetően országos szinten indult kezdeményezés,

melyben ifjúsági szakemberek „nemzetközi ifjúsági programok multiplikátora” fel-

adatra felkészítő képzésben vettek részt. Régiónkban az iroda kezdeményezésére a
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nemzetközi ifjúsági program multiplikálására vonatkozó képzés kiegészült a komplex

ifjúsági munka ellátására is alkalmassá tevő képzési elemekkel. A DDRISZI célja

olyan multiplikátor hálózat létrehozása volt, melynek tagjai nem elszigetelten – az

egyéb hálózatok munkájától függetlenül – vesznek részt a multiplikáló tevékenység-

ben, hanem egy szakmai háttérrel és támogatással bíró, kistérségi szinten egyéb fel-

adatokat is ellátó hálózat részeként tevékenykednek. Ezen a területen megszerzett ta-

pasztalataikat oly módon használják majd fel, hogy helyi, kistérségi és regionális

szinten is hatékony eszközei legyenek a forrásteremtésnek és az ifjúsági közösségfej-

lesztéshez kapcsolódó készségek és képességek fejlődésének.

A hálózatépítő programban részt vett multiplikátorok egyrészt olyan ismeretekhez jutot-

tak, amelyekkel támogatni tudják a kistérségben működő ifjúsági szervezeteket, önszer-

veződő ifjúsági csoportokat projektötleteik megvalósításában és a pályázatok megírásá-

ban. Másrészt betekintést nyertek az alapvető csoportdinamikai folyamatokba,

csoportvezetői szerepekbe. Ezen tudások hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyi ifjúsági kö-

zösségfejlesztések során fellépő csoportfolyamatokat, csoportok működését képesek le-

gyenek elemezni, megtalálják az esetleges változtatási irányokat. A multiplikátor önkén-

tes tevékenységét nem mint irányító, hanem mint koordinátor, tanácsadó, közvetítő

végzi. Önkéntes tevékenységük során információkat és gyakorlati tapasztalatokat közve-

títenek az ifjúsági szervezetek és közösségek, a kistérségi koordinátorok, a kistérségi tár-

sulások valamint a Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda között. 

A projekt – 2005-ben elért eredményeinek felhasználásával, és a partneri kör kibőví-

tésével – 2006-ban tovább folytatódott, elsősorban az érdekérvényesítés, a közösség-

fejlesztés, ifjúságpolitikai helyzetkép feltárása, kommunikációs ismeretek, valamint az

Európai Unió új ifjúsági programjára (Youth in Action) való felkészülés területén.

IFJÚSÁGI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI MUNKA FELMÉRÉS – IFJÚSÁGI SZERVEZETI KATASZTER

A Tolna megyében indult komplex kistérségi ifjúságsegítő projekt során olyan szak-

ember bázis alakult ki a kistérségi koordinátorok személyében – a folyamatos szakmai

támogatásnak köszönhetően -, akik professzionális ifjúságsegítő munkájuk révén al-

kalmassá váltak a kistérségi és a helyi szintű ifjúsági közélet rendszerszemléletű fejlesz-

tésére. A fejlesztések alapjául szolgáló tudatos tervezési folyamatok azonban elképzel-
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hetetlenek olyan háttéradatok nélkül, amelyek tárgyilagosan leírják az adott települé-

si önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos önkormányzati és civil szervezeti aktivitást.

A Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda – mint a projekt szakmai irá-

nyítója – a kistérségi koordinátorokkal együttműködve kezdeményezte ifjúsági szerve-

zetekkel mélyinterjúk lefolytatatását, valamint az önkormányzatok ifjúsági munkájá-

nak feltérképezését. Az önkormányzati kutatás az alábbi területekre helyezte a

hangsúlyt: az ifjúságsegítői munka személyi feltételei a helyi önkormányzat intéz-

ményrendszerében, az ifjúsági párbeszédrendszer és az ifjúsági bizottságok, az ifjúsági

információs pontok és az ifjúsági közösségi terek, a helyi ifjúsági koncepció és az ifjú-

sági koncepció alapjául szolgáló ifjúságkutatások, a Mobilitás, valamint az Ifjúság

2000-2006 Program ismertsége. A projekt eredményeképpen elkészült a Tolna me-

gyei önkormányzatok ifjúságot érintő tevékenységére vonatkozó tanulmány, valamint

egy informatív partneradatbázis, amit a későbbi fejlesztő munkához, a képzésekre va-

ló optimális „beiskolázáshoz”, pozitív és működő mintákat közvetítő tapasztalatcsere

megvalósításához is használhatnak a szakemberek.

„HELYBEN VAGYUNK” – MINTAPROJEKT KIADVÁNY

A különböző ifjúsági pályázatokon való sikeres részvétel érdekében a dél-dunántúli és az

ország másik négy régiójában, a Csoportos Kezdeményezések alprogramban megvalósult

mintaprojekteket tartalmazó kiadványt állított össze az iroda. A dokumentum összegyűj-

tötte és bemutatta, hogy hogyan, milyen módszerekkel valósíthatják meg a helyi szintű

ifjúsági kezdeményezéseket elindító, s ehhez pályázati pénzt elnyerni szándékozó fiatalok

saját ötleteiket. A kiadvány – az anyagi keretek szűkössége miatt – 400 példányban jelent

meg, terjesztési felülete elsősorban a multiplikátor hálózat tagjai, illetve a különböző re-

gionális rendezvények során megszólított fiatalok csoportjai voltak. 

Az információs és tanácsadó napoknak köszönhetően 2004 óta a 3. alprogramban

beadott pályázatok száma, illetve az alprogram ismertsége és népszerűsége ugrásszerű-

en megnőtt.

A fejlesztő munkának és a sikeres helyi kezdeményezéseknek köszönhetően a régió

olyan innovatív kezdeményezések gazdája lett, melyek mérföldkövet jelentettek a he-
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lyi közösségek fejlődésében. A multiplikátori hálózattal való folyamatos és intenzív

kapcsolattartás, illetve állandó nyomon követés intenzív együttműködést eredménye-

zett a DDRISZI és a Youth Program célcsoportja, felhasználói közt, mely kapcsolat –

az informális aspektust inkább előtérbe helyezve – állandóan mélyül, és jelentős se-

gítséget, támogatást jelent civil partnereink számára. 

INFOVADÁSZ VETÉLKEDŐ

Az Infovadász vetélkedő a virtuális térben indított játék, melynek keretében a résztve-

vő fiatalok online vetélkedő formájában ismerkedhettek meg az ifjúság számára fon-

tos információkkal (oktatás, munkavállalás, nemzetközi mobilitás, egészségügy), vala-

mint a legfontosabb ifjúsági szervezetek honlapjaival. 

IV. KAPCSOLATI HÁLÓ

A Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda tevékenységét hálózatok kiépítésé-

vel és fenntartásával kívánja a lehető legszélesebb körbe és területre eljuttatni. A koráb-

ban ismertetett multiplikátor hálózat valamint az Eurodesk – európai ifjúsági informáci-

ós hálózat jelentik az iroda hálózatainak alappilléreit. Ezen hálózatok folyamatosan

fejlődnek, formálisan illetve informálisan egészülnek ki a napi fejlesztő munka során

megismert partnerek bevonásával.
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V. KOMMUNIKÁCIÓ, KIADVÁNYOK

Az iroda kommunikációs stratégiája elsősorban a partnereinknek közvetítendő – szá-

mukra fontos – információk multiplikálásában áll. Az iroda olyan fórumokat igyek-

szik találni ehhez, melyek közvetlenül juttatják el a célcsoporthoz a releváns informá-

ciókat. A célcsoport elérése két különböző szinten valósul meg. A DDRISZI

működtet egy zárt körű, közvetlenül, az adott programhoz, kezdeményezéshez szoro-

san kapcsolódók tájékoztatására szolgáló szelektív információs rendszert; és emellett

megvalósítja a széles körű, a célcsoport minden szegmensét és szintjét érintő kommu-

nikációt is.

CÉLKITŰZÉSEK

információáramlás biztosítása;

a célcsoport (ok) igényeinek megfelelő differenciált szintű információszolgáltatás;
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jelenlét a nyomtatott és elektronikus médiában;

jelenlét az iroda szolgáltatásaival a steakholderek körében;

minőségbiztosítás;

egységes megjelenés biztosítása;

jelenlét olyan eseményeken, melyek meghatározzák a régió civil fiataljainak életét;

a hálózati kapcsolatok erősítése személyes kapcsolatokon keresztül;

szolgáltatások ismertetése, népszerűsítése tájékoztató napok és konferenciák alkal-

mával;

részvétel a régió ifjúságpolitikáját alakítani képes érdekképviseleti fórumokon,

munkacsoportokban.

AMIT AZ IRODA ELÉRT

nyomtatott hírlevél kiadása 2003-tól;

elektronikus hírlevél kiadása 2005-től – kéthetente több mint 1000 címzett – ala-

pítványokhoz, egyesületekhez, önkormányzatokhoz, ifjúsági referensekhez, hallga-

tói önkormányzatokhoz közművelődési intézményekhez, teleházakhoz, multip-

likátorokhoz jut el;

honlap (www.ddriszi.hu) működtetése; 

A Hálózat TV közvetítése a Határtalan7 eseményeiről a régió 7 településéről;

hirdetéssorozat a formális szervezetek által el nem ért fiatalok elérésére az Est La-

pokban 

kitelepülés regionális rendezvényekre, fesztiválokra – Pécsi Napok, EFOTT;

felkereső munka (problémafeltárás – fejlesztés, információs tevékenység);

információs napok alkalmával a helyi rádiók és sajtó jelenléte;

mintaprojekt kiadvány a Csoportos Kezdeményezések népszerűsítésére;

Regionális Ifjúsági Munkacsoportban való részvétel;

a regionális Eurodesk hálózat segítségével információáramoltatás az Ifjúság 2000-

2006 Programot népszerűsítendő;

regionális, megyei és helyi médiában való megjelenés szakmai beszélgetések, inter-

júk alkalmával;

A BEVONT MÉDIUMOK LISTÁJA

Régió Rádió
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Enjoy Rádió

SIEN Quarterly magazin

Régió Start

Hálózat TV

Siklós TV

Somogyi Hírlap

Paksi Városi Televízió

Barcsi Városi Televízió

Szekszárdi Városi Televízió

Est Lapok – Pécsi Est, Kapos Est, Szekszárdi Est

VI. MŰKÖDÉS A SZÁMOK TÜKRÉBEN

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI TANÁCS (DDRIT)

A Regionális Ifjúsági Tanácsok által kiírt pályázati kategóriák éves keretei összességében

meghaladják a negyedmilliárd forintot. A régiók közötti keretfelosztás elve szerint egy ál-

landó részhez hozzáadódik a KSH adatai alapján kiszámolt létszámarányos rész, valamint

a gazdasági fejlettséggel fordítottan arányos rész. Tehát az a régió rendelkezik a legnagyobb

kerettel, ahol a fiatalok aránya a legnagyobb, és a gazdasági mutatókban a leghátrányo-

sabb. A keretekről a döntést a Gyermek Ifjúsági Alapprogram hozza meg, dél-dunántúli

régió általában a teljes keret 13-14%-át kapja meg, amivel a középmezőny végén áll. A pá-

lyázati keretösszegek, beérkezett, formailag megfelelt/ nem megfelelt, illetve nyertes pályá-

zatok adati a lenti táblázatban láthatók:

Dél-dunántúli régió, Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt pályázatok

általános adatai
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DD keretösszeg beérkezett pályázatok formailag megfelelt
formailag nem

megfelelt
nyertes

2000 18 325 000 Ft 249 231 18 138

2001 46 824 000 Ft 716 639 77 471

2002 46 000 000 Ft 1033 976 68 789

2003 51 000 000 Ft 1123 889 234 724

2004 19 000 000 Ft 743 604 139 246

2005 40 823 000 Ft 444 358 86 254

2006 I. félév 45 359 000 Ft 270 218 52 181



A Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács (DDRIT) által meghirdetett pályázatok té-

makörüket tekintve 3 fő kategóriára bonthatók. Ezek: működési költséget, programot

és eszközbeszerzést támogató pályázatok. A DDRIT működésének első évében (2000)

programok megvalósulását támogatta, majd a következő 4 évben (2001, 2002, 2003,

2004) a programtámogatás mellett megjelent a működési költségek támogatását célzó

kiírás is. A Tanács 2005-ben működési támogatásra nem írt ki pályázatot, elsősorban a

Nemzeti Civil Alapprogram beágyazódása és működési támogatásainak megjelenése mi-

att. Eszközbeszerzést csak a 2004 és 2005 év programkiírások támogattak. A pályázati

kategóriák meghatározása során egyértelmű, hogy a működési és az eszközbeszerzési ka-

tegóriáknak fejlesztő hatása igen alacsony, de más pályázati források hiányában a 2004-

ig a DDRIT előnyben részesítette ezeket. 2005 évtől a hangsúly a fejlesztő jellegre ke-

rült, együttműködéseket és képzéseket támogató kiírások jelentek meg.

A dél-dunántúli régió területén élő, tanuló, dolgozó fiatalok képviseletét biztosító

döntéshozó, véleményező és javaslattevő testület a Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági

Tanács. 

Tagjai: 
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Beck Márton Regionális Területfejlesztési Tanács

– Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

Nyögéri Lajos Miniszter képviseletében

Dr. Tóth Bertalan A régió területén működő megyei jogú városok önkormányzatá-
nak képviseletében

Gyöngyös Zoltán Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács

Beke Mátyás Történelmi egyházak

Dr. Ureczky József Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Dr. Harangozó Tamás Miniszter képviseletében

Antal Ágnes A régió területén működő megyei közgyűlések képviseletében je-
lölt közös személy

Dr. Sitkei Lukács Történelmi egyházak



VII. MUNKATÁRSAINK

IRODAVEZETŐK: 

Hegyi László 2000–2003

Csirke Balázs 2003–2005

PROGRAMMUNKATÁRSAK:  

Endrődi Judit, Koltainé Csiszár Erika, Takács Róbert, Kis Tamás, Szigeti Róbert, Bor-

si Endre, Hárságyi Margit, Ótos Réka, Németh Ágnes, Patai Péter, Kardos Ildikó,

Heim Annamária

JELENLEGI KOLLEGÁK

Makkos Viktória – irodavezető

Kürtössyné Prantner Judit – asszisztens

Magdali Csaba – fejlesztő munkáért felelős programkoordinátor

Rafa-Gyovai Tibor – pénzügyi támogatásokért felelős programkoordinátor

Rappai Erika – nemzetközi programokért és pénzügyi támogatásokért

felelős programkoordinátor
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Nyugat-Dunántúl

I. REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGOK ÉS AZ IRODA KÜLDETÉSE

A nyugat-dunántúli régió három megyét: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket fog-

lalja magába, valamint felosztható további 21 statisztikai kistérségre. A régióban összesen

648 település található. Győr-Moson-Sopron megyében 7 kistérség és 182 település, Vas

megyében 9 kistérség és 216 település, Zala megyeében 6 kistérség és 257 település van.

Az urbanizáció tekintetében a városi lakosság aránya – Budapestet nem számítva – meg-

egyezik az országos átlaggal. (A régióban ez az arány 55, 3%, míg az országos átlag 55,

4%.). A megyeszékhelyeken (Győr, Szombathely, Zalaegerszeg) él a lakosság 27%-a. Első-

sorban Vas és Zala megyékre jellemzőek az aprófalvak, és különösen Zalában okoz gon-

dot ezek elnéptelenedése. A régióban több település is városi rangot kapott az elmúlt

években, köztük Tét (GyMS), Pannonhalma (GyMS), Csepreg (Vas), Fertőd (GyMS), Hé-

víz (Zala), Zalalövő (Zala) és Zalakaros (Zala). A régió előnye a jövedelemtermelésben, az

utóbbi években egyre nőtt. Az egy főre jutó GDP – Közép-Magyarország után – a Nyu-

gat-Dunántúlon volt a második legmagasabb az országban.

A Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 2000 elején kezdte meg mű-

ködését, mint a régióban tevékenykedő ifjúsági szervezetek és közösségek információ-

szolgáltató, humánerőforrás-fejlesztő és innovációs központja. Módszertani központ-

ként közreműködik az ifjúsági önkormányzatok, ifjúsági szervezetek létrehozásában, a

települési ifjúsági koncepciók létrejöttében. Meghatározó a régiós képzési panelek kiala-

kítása, a régió ifjúsági referenseinek és ifjúsági szakembereinek szakmai képzése. Az Iro-

da a Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsáig Tanács által kiírt pályázatok segítségével bő-

vítette a régió ifjúsági szervezeteinek forrásfelvevő képességét, vitte közel a tartalmi és

formai tanácsadást a szervezetekhez, segítette a projektszemlélet meghonosodását. 

II. SAJÁTOS SZOLGÁLTATÁSOK

Információ-szolgáltatás, tanácsadás

Forrásteremtésben

Pályázatíráshoz

Önkormányzati ifjúsági programok megvalósításához
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Helyi és térségi kezdeményezések megvalósításához

Nemzetközi kapcsolatok kialakításához, fejlesztéséhez

Szervezetfejlesztéshez

REGIODESK hírlevél kiadása

Párbeszéd a programokban, érdekérvényesítési kezdeményezések ösztönzése

Euroregionális, határ menti, regionális és kistérségi együttműködések fejlesztése

Képzések tervezése, szervezése, közvetítése

Képzői adatbázis gondozása

Konferenciák szervezése

Ifjúságkutatásban való közreműködés

Regionális ifjúsági pályázatok kezelése, információ és tanácsadás

Európai, nemzetközi ifjúsági kapcsolatok fejlesztése

Nemzetközi partnercsoport keresés

Eurodesk szolgáltatás és végpont működtetése

Módszertani kiadványok gondozása, gyűjtése

Emberi Jogi Nevelés – Kompasz kézikönyv alkalmazása 

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

Erőforrás segítő, ösztönző szervezeti magatartás kialakítása

Nyílt kommunikáció megvalósítása

Horizontális kapcsolati háló kibővítése

Nyitott szervezet létrehozása

Hálózati beágyazottság növelése

Együttműködések generálása

Helyi ifjúsági szolgáltató irodákkal együtt-

működés fejlesztése
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A RÉGIÓ IFJÚSÁGI ÉLETÉNEK SWOT ANALÍZISE

Erősségek

Országos átlagot meghaladó képzettségi mutatók

Számítógép és Internet-használat magas aránya

Innovatív ifjúsági szolgáltatások jelenléte (mobil információs és animációs szolgál-

tatások)

Nagy hagyományokkal rendelkező oktatási és képzési struktúra

Munkalehetőségek miatt fiatalok bevándorlása

Gyengeségek

Előnytelen településszerkezet, aprófalvak kiugróan magas száma

Szolgáltatások hozzáférésében meglévő egyenlőtlenségek

Belső perifériák kialakulása

K+F kezdeményezések, programok alacsony aránya

Pályázati források alacsony fokú felvétele

Civil szervezetek számosságának és teherbíró képességének elégtelensége

Átgondolt önkormányzati ifjúsági feladatellátás hiánya

Régión belüli alacsony mobilitás

Rossz állapotú közösségi terek

Lehetőségek

Ifjúság, mint erőforrás kezelése

Európai programok (Ifjúság 2000-2006, Lendületben a fiatalok 2007-2013)

Határmenti együttműködések fejlesztése (négy országgal határos régió)

Civil szervezeti formák erősítése

Ifjúsági szervezetrendszer bővítése

Pályázati forrásfelvétel hatékonyságának növelése

Ifjúságsegítői hálózat kialakítása

Ifjúsági információs hálózatok kialakítása

Közösségi terek fejlesztése
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Ifjúsági részvétel ösztönzése

Tudásalapú gazdaság és társadalmi gyakorlatok ifjúsági szektor területén való elter-

jesztésének ösztönzése

Akadályok/Veszélyek

Belső perifériás területek leszakadása

Régión belüli különbségek növekedése

Civil szervezetek pályázati finanszírozástól függése

Munkaerő-piaci kereslet és a képzési kínálat harmonizációjának hiánya

Régiós szakmai és érdekszövetségek fejletlensége

III. MINTAPROJEKTEK

NEMZETKÖZI- WEST-PANNON EURORÉGIÓ

A 2005-ös és 2006-os év fejlesztő munkájának egyik eleme a West-Pannon Eurorégiós

együttműködések elindítása, fejlesztése, melynek keretében kapcsolatfelvételre került

sor, valamint konkrét projekttervek is születek magyarországi, illetve burgenlandi és

felső-ausztriai partnerekkel.

72 ÓRA/STUNDEN PROJEKT

Az együttműködés első közös projektje a 2006 októberében Burgenlandban és Nyu-

gat-Dunántúlon egy időben megvalósuló 72 Stunden/Óra, melyet mindkét ország-

ban 10-10 közösség hajt végre. A projekt lényege, hogy a fiatalok az adott 72 órában

lakóhelyükön valamilyen az adott helyi közösség számára fontos (szociális, környezet-

védelmi, karitatív) tevékenységet végeznek.

RISZI DÖK MODELLPROJEKT

A projekt célja diákönkormányzatok tagjainak, vezetőinek, nevelő-segítő pedagógusa-

inak integrált képzése volt, együttműködve a Vas Megyei Önkormányzattal és a Köz-

életre Nevelés Alapítvánnyal. Az 50 fős képzés témái a DÖK alapdokumentumainak
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áttekintése, a KOMPASZ emberi jogi kézikönyv gyakorlati alkalmazása, és az ifjúsági

intézményrendszer, valamint az ifjúsági pályázatok bemutatása voltak. A képzés ta-

pasztalatai alapján készült módszertani anyag az alapja a Vas megyei fenntartású isko-

lák diákönkormányzati képzési programjának. 

IFJÚSÁGI REFERENSEK, IFJÚSÁG SEGÍTŐK KÉPZÉSE

Az Iroda törekvése, hogy kiemelt partnerei részére folyamatos szakmai továbbképzést

biztosítson. 2004 decemberében induló folyamat részeként félévente legalább egy

képzést, évente legalább négy – megyei bontású – munkatalálkozó kerül lebonyolítás-

ra. Az aktuális események mellett a koncepcionális együttműködés egyeztetett mun-

katerv mellett történik. 

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KARRIERPÁLYÁK ÉS

KARRIER- ESÉLYEK

Együttműködve a Széchenyi Egyetem kutató-

ival az Iroda bekapcsolódott a fiatalok pálya-

orientációs motivációit vizsgáló kutatásba,

melynek első megállapításait a Nyugat-du-

nántúli Ifjúsági Helyzetelemzésben olvashat-

ták az érdeklődők.

IV. Kapcsolati Háló 

A Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda székhelye Győrben találha-

tó, a lokális elhelyezkedés a régiós kohézió gyengeségei miatt meghatározó a munka-

szervezésben. Az Iroda fejlesztő munkájában az ebből származó hátrányokat külső

kapcsolatrendszere erősítésével ellensúlyozza, mely nem korlátozódik kizárólag a szű-

ken vett ifjúsági területre. A terület horizontális megközelítésének megfelelően az Iro-

da kapcsolatban van régió szinte valamennyi megyei, kistérségi és települési önkor-

mányzatával, civil szervezetekkel, nem-formális csoportokkal; a közös szakmai

gondolkodás jelen van a RISZI munka- és programtervében, és gyakorlatában egy-
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aránt. Az Iroda egyik erőssége a kiterjedt civil kapcsolatrendszer, mely behálózza az

egész régiót a legkisebb településtől a nagyobb városokig. 

IFJÚSÁGI REFERENSEK ÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐK NYUGAT-DUNÁNTÚLI HÁLÓZATA

Az Iroda kezdeményezésére született meg 2004-től folyamatosan szervezett, megyei

bontású munkatalálkozók és félévente tartott képzések révén az a hálózat, mely ma

30-nál több aktív tag révén összefogja a régió ifjúsági szakembereit. A hálózat ma már

nem csak vertikális, hanem horizontális együttműködéseket is kialakít. Nehézség a

fejlődés szempontjából, hogy néhány állandó szakember mellett a kisebb önkormány-

zatok anyagi lehetősei miatt a referensek finanszírozása évente pályázat útján törté-

nik, mely bizonytalanná teszi a hálózatban dolgozók helyzetét, a helyi fejlesztések foly-

tonosságát, tervezhetőségét.

IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ IRODÁK

A régió területén három helyi ifjúsági szolgáltató iroda (HISZI) működik, a megyei

szinten dolgozó VASI LOGO-MOBIL ÉS LOGO IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT, a győri

HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda és a zalaegerszegi SZITA Ifjúsági Iroda.

Az irodák célja olyan humán szolgáltató keretek megteremtése, amelyek alapellátás

jellegű szolgáltatásokat nyújtanak a fiatalok számára. Feladatuk, hogy a korosztálynak

segítséget nyújtsanak a mindennapok során felmerülő problémák megoldásában, az

életkorukból és élethelyzetükből adódó esetleges hátrányaik csökkentésében, infor-

mációs igényeik kielégítésében, tájékozottságuk elősegítésében. 
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A helyi ifjúsági szolgáltató irodáknak, mint az ifjúsági korosztállyal foglalkozó speciális

intézményeknek, elsődleges feladata a prevenció (megelőzés), hogy ezáltal is hatékonyan

szolgálják a fiatalok esélyegyenlőségének, társadalmi beilleszkedésének javítását. Ennek

megfelelően a helyi igényekhez igazodva alakítják ki és működtetik az ingyenes tájékoz-

tató, információs és tanácsadó szolgáltatásokat, mely a munkalehetőségeken, a kulturá-

lis és sportprogramokon, az oktatáson keresztül az életvezetési és pszichológiai tanács-

adásig széles skálán húzódnak. Az irodák aktív szerepet játszanak a fiatalokkal

kapcsolatos problémák feltárásában, kezelésében, illetve ezek visszacsatolásában a mű-

ködtető önkormányzatok részére. Tevékenyen közreműködnek az önkormányzat által

kezdeményezett, ifjúságot érintő és célzó programok megrendezésében, az ifjúsági ér-

dekegyeztetés helyi formájának (Vagyifo, GYIÉF) működtetésében. Támogatják továb-

bá az ifjúsági kulturális és közösségteremtő kezdeményezések szervezését.

Az egyes irodák tevékenységéből kiemelhető: a VASI LOGO-MOBIL ÉS LOGO IF-

JÚSÁGI SZOLGÁLAT, ami egy állandó és egy mobil egységből álló komplex szolgál-

tató rendszer. A Mobil Ifjúsági Szolgálat megyei, térségi feladatokat lát el. A Vasi

LOGO-Mobil mozgó információs, tanácsadó, szolgáltató és drogprevenciós

minibusz, mely szolgáltatásait előzetes menetrend szerint, igénylés, egyeztetés alapján

juttatja el a vasi településekre. A mobil egység animációs keretprogramot is tartalmaz,

ami divatsportokból és szabadidős tevékenységekből, zenei szolgáltatásból is áll.

A HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iro-

da, mely 1989. évi alapítása óta az egyik legré-

gebben és folyamatosan működő ifjúsági iro-

da a régióban, tevékenységét alapvetően Győr

város területén fejti ki. Alaptevékenysége álta-

lános, minden területre kiterjedő információ-

szolgáltatás és tanácsadás. Zalaegerszegen 

működik a Zalaegerszegi Ifjúsági Szolgáltató

Iroda, mely az önkormányzattal kötött közfel-

adat-ellátási szerződés keretében végzi tevé-

kenységét. A szervezet a GYISM-BM pályázati

támogatásból kettős feladatot lát el. Az Iroda tevékenysége kiterjed Zalaegerszeg Megyei

Jogú Város, illetve Zalaegerszeg kistérségében működő önkormányzati társulásokra.
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Komplex szolgáltató rendszerként lát el ifjúsági feladatokat e két, markánsan eltérő

megközelítést igénylő területen.

Az irodák fejlesztési prioritásait három csoportba sorolhatjuk:

Humán erőforrás feltételek fejlesztése

Infrastrukturális fejlesztés

Hálózatépítés

Ifjúsági információs pontok a régió méretéhez és anyagi erőforrásaihoz viszonyítva, vi-

szonylag kis számban működnek. A tavaly elkezdett fejlesztési folyamatok eredménye-

képpen számuk folyamatosan emelkedett. Alapvető feladatuk, hogy az adott telepü-

lés fiatalságát ellássák releváns információkkal, mindemellett programokat is

szervezzenek részükre a települési önkormányzatokkal és adott esetben a kistérségi

társulások aktív támogatásával. 

MULTIPLIKÁTOR HÁLÓZAT

A multiplikátor hálózat fontos pillére a települési és kistérségi ifjúsági munkának. 

A hálózat eredetileg az Ifjúság 2000-2006 Programmal kapcsolatos információk átadásá-

ra jött létre. Mivel azonban egy fenntartható, színvonalasan működő rendszer született, al-

kalmassá vált egy komplexebb információt szolgáltató hálózattá fejlődéshez. Így ma már

nem csak az Ifjúság 2000-2006 Program információit juttatják el a különböző célcsopor-

toknak, hanem a hazai pályázatok, források elérhetőségeit is, továbbá az iroda regionális

szintű projektjeink előkészítésében, megvalósításában is nagy segítséget nyújtanak a háló-

zat tagjai. Példa erre a 2005. decemberében lezajlott Európai Ifjúsági Hét regionális prog-

ramjaiban való együttműködés, a megvalósított hálózati programelemek.

A hálózatnak jelenleg 20 aktív tagja van, elsősorban a régió városaiban, de megtalál-

hatóak több, főként hátrányos helyzetű kistérségben is. A hálózat tagjai ifjúsági infor-

mációs szolgáltató irodákból, ifjúsági civil szervezetekből kerülnek ki, de van köztük

ifjúsági referens vagy éppen teleházban dolgozó szakember is. A multiplikátorok részt

vehettek több képzésen, szemináriumon, illetve az iroda rendszeresen szervez találko-

zókat, melyek lehetőséget nyújtanak a tapasztalatcserére, további ismeretek szerzésé-

re, új projektek kidolgozására.
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A hálózat életében fontos mérföldkő a jelenleg zajló felkereső információ-szolgáltatás

projekt, melyben közvetlenül öt multiplikátor vesz részt együttműködve a hálózat más

tagjaival, illetve Eurodesk partnerekkel.

EURODESK HÁLÓZAT

Az iroda 2004. tavaszán kezdte meg az Eurodesk regionális hálózatának kiépítését és

bekapcsolását az Európa 30 országában működő rendszer vérkeringésébe. A helyi vég-

pontok elsősorban ifjúsági információs és tanácsadó irodákban, felsőoktatási intéz-

ményekben és civil szervezeteknél működnek. A hálózat feladata információ szolgál-

tatása európai oktatási, képzési és kulturális kérdésekkel kapcsolatban, valamint

segítséget nyújtani az Ifjúság 2000-2006 programhoz kapcsolódóan partnerkeresés-

ben, pályázati tanácsadásban. 

A hálózat tagjai rendszeresen részt vesznek

mind az országos, mind a regionális színtű 

találkozókon, képzéseken, mely alkalmak

rendszeresnek tekinthetők. A hálózat kitűnő

kapcsolatokat épített ki, más országokban te-

vékenykedő Eurodesk partnerekkel is, többek

között Felső-Ausztriával, Alsó-Ausztriával,

Burgenlanddal, Steiermarkkal, Drezdával. 

A leggyümölcsözőbb ezek közül a Felső-Auszt-

riával meglévő, nem csak virtuális, hanem sze-

mélyes jó kapcsolat is, melynek révén többször sikerült egymás munkáját – elsősorban

a partnerkeresés területén – segíteni. 

V. KOMMUNIKÁCÓ, KIADVÁNYOK

Az iroda 2000-ben történt megalakulásakor – a szolgáltatások széleskörű megismerte-

tése miatt – szükség volt a régióban egy széleskörű, hatékony média kampányra.

Együttműködve a Regionális Ifjúsági Tanáccsal regionális szinten a megyei napi la-

pokban ifjúsági mellékletek jelentek meg, mely jó alap volt az Iroda ismertségének

megalapozásához, az ifjúsági munka megjelenítéséhez. 
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Az Európai Bizottság kétévente rendezi meg az Európai Ifjúsági Hét elnevezésű ren-

dezvénysorozatát, melynek keretében mindhárom megyében a jelentős hallgatottság-

gal rendelkező kereskedelmi rádióban a helyi fiatalok, jellemzően megyei vagy városi

ifjúsági vagy diákönkormányzatok az irodával együttműködve egész 1 órás műsort ké-

szítettek.

A Mobilitás honlapon az iroda rendelkezik külön aloldallal (www.ndriszi.hu), a saj-

tóban, Tv-ben, rádióban való megjelenés általában valamilyen szakmai rendezvény

kapcsán történik. Az ifjúsági szakmai konferenciákról, információs napokról, ta-

nácskozásokról, képzésekről a helyszínek függvényében az adott kistérség médiája

rendszeresen tudósít. Havonta két alkalommal jelenik meg a REGIODESK hírle-

vél, mely az aktuális események mellett szakmai kérdéseket is feldolgoz. A hírlevél

közel 1200 partnerhez jut el.

VI. MŰKÖDÉS A SZÁMOK TÜKRÉBEN

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI TANÁCS (NYDRIT)

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram forrásalapjának regionális szintű felhasználá-

sáról döntenek a 2000-ben létrejött regionális tanácsok. A Nyugat-dunántúli Re-

gionális Ifjúsági Tanács titkársági feladatait a regionális iroda látja el. A Gyermek

és Ifjúsági Alapprogram forrásalapjának maximum 70 %-a a hét régió között ke-

rül felosztásra, melyhez a Regionális Ifjúsági Tanácsok – a különböző gazdasági és

társadalmi mutatók alapján – differenciált módon jutnak. A hátrányos helyzetű

régiók nagyobb támogatási összeghez jutnak, mint a fejlettebb, kedvezőbb helyzet-

ben lévők. Ennek következtében – országos viszonylatban – a nyugat-dunántúli ré-

giónak jutatott keretösszeg minden évben a legalacsonyabb.
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A FELOSZTHATÓ ÖSSZEGEK NYUGAT-DUNÁNTÚLON

A Regionális Ifjúsági Tanács rendelkezésére álló forrás felhasználási módját, a támo-

gatandó célokat, a pályázati kategóriákat, a támogatottak körét önmaga határozhatja

meg. A tervezői folyamatban aktívan részt vesz az iroda, illetve a szakmai partneri

hálózat.. A Tanács hat éves tevékenysége alapján megállapítható, hogy a Nyugat – Du-

nántúlon kiírásra került pályázatok elsődlegesen programok, projektek támogatására

helyezték a hangsúlyt, valamint céljuk volt a szervezetek infrastrukturális ellátottságá-

nak javítása. A beadott pályázatok száma elsősorban a keretösszeg nagyságának függ-

vényében mutat változásokat, hisz a támogatandó tevékenységek köre az 5 éves gya-

korlat során bizonyos állandóságot mutat.

BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK

A pályázók jogi státusz szerinti felosztása sem változott az évek során: A két legnagyobb

szeletet folyamatosan a társadalmi szervezetek, az alapítványok, illetve az önkormányzati
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Év Összeg

2000 16 005 000

2001 36 652 000

2002 41 838 500

2003 38 232 450

2004 14 814 000

2005 37 907 000

2006 42 118 000

Év Darab

2000 226

2001 517

2002 398

2003 326

2004 150

2005 494



fenntartású intézmények teszik ki. Érdekes színfoltja és egyedisége a pályázati folyamat-

nak, hogy személyek informális csoportjai, ifjúsági közösségek jogi személyiség hiányá-

ban is pályázhatnak.

PÁLYÁZÓK JOGI STÁTUSZ SZERINTI FELOSZTÁSA 2005

A beadott pályázatok megyénkénti megoszlása az országos pályázati rendszernél mutatott

Gyor-Moson-Sopron megyei túlsúlyt jelzi, mely különbség az elnyert összegek arányában

is megmaradt. Az egyes projektekre jutó támogatási összegek átlaga az 5 éves ciklusban 166

ezer forint volt.

A BEADOTT PÁLYÁZATOK MEGYÉNKÉNTI MEGOSZLÁSA
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VII. MUNKATÁRSAINK
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Munkatársak Időpont

jelenleg

Szabó Beáta – irodavezető (2000–2001) (jelenleg gyesen) 2000–

Somogyiné Vikmon Katalin (jelenleg gyesen) 2000–

Pongrácz Mariann 2000–

Buzál Henrietta 2002–

Dr. Neupor Zsolt – irodavezető 2004–

Boros Attila 2004–

Horváth Hajnalka 2006–

munkatársak voltak

Hujber Julianna – irodavezető 2001–2004

Tiszolczi Péter 2000

Piller István 2001–2004

Gyopáros Alpár 2001–2003

Árvai-Oltyán Ferencné 2000–2003

Darvas Ádám 2000–2005

Várallyai Zsuzsanna 2005–2006
Bakonyi Renáta 2004



KÖZÉP-DUNÁNTÚL

I. REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGOK ÉS AZ IRODA KÜLDETÉSE

A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (KDRISZI) az adott törvényi

háttér feltételrendszerében lokális és nemzetközi szinten egyaránt a régiós ifjúságpoli-

tika meghatározó eleme kíván maradni, további mediatív szerepet betöltve a célcso-

portok, és a mindenkori ifjúsági ügyekkel foglalkozó minisztérium döntéshozói kö-

zött. Fejlesztő tevékenységeiben a közvetlen demokrácia fontos elemeként figyelmet

fordít a szervezeteken kívül álló korosztály bevonására, növelve ezzel a régiós esély-

egyenlőség és a társadalmi beágyazottság intézményesült lehetőségét. Az Iroda szolgál-

tatásaiban a nyitottságot, a multilaterális, innovatív és értékszemléletű fejlesztési célo-

kat képviseli az ifjúsági munka szektorain belül, tiszteletben tartva a partnerek

szakmai kompetenciáit. A köz szolgálata az Iroda számára nem egzisztenciális alapfo-

galom, hanem hivatás, s ennek mindenkori tükre, a régió ifjúsági korosztályának fej-

lettségi horizontja. 

A közép-dunántúli régiót három megye, Fejér, Komárom-Esztergom- és Veszprém me-

gye alkotja, területileg az ország második legkisebb régióját adva (11 117 km2). Itt él az

ország lakosságának 11 százaléka, 1,112 millió fő. A 15-29 éves fiatalok szintén 11 száza-

léka él a régióban (250 ezer fiatal, ebből 97 ezer Fejér, 70 ezer Komárom és 83 ezer fő

Veszprém megyében). Az alkalmazásban élő lakosok 10,8 százaléka Közép-Dunántúli.

Jelenleg a térség két húzó ágazata az ipar és az idegenforgalom, ám mivel ezek terüle-

ti eloszlása a régióban egyenlőtlen, dinamikusan fejlődő, fejlődő, stagnáló és felka-

paszkodó települések egyaránt vannak, sőt összefüggő belső periféria-területekkel is

találkozhatunk. Az örökség, a szerkezetváltás és a recesszió évei után is, az ország fej-

lettebb területei közé emeli a térséget, iparosodásának köszönhetően mind a bruttó

hazai termék tömegében, mind pedig a GDP-ben – Budapestet nem számítva – a má-

sodik helyet foglalja el Magyarország hét régiója között. Az egy főre jutó vásárlóerő-pa-

ritás 2001-ben 11 315 USD volt, ami hazai viszonylatban élmezőnyt jelent ugyan, de

az EU 25 tagállama tekintetében csak az uniós átlag 53 százalékát éri el. 
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A közép-dunántúli régió területén összesen 7 543 regisztrált civil szervezetet tartottak

nyilván a Központi Statisztikai Hivatal 2004-es adatainak tanúsága szerint. Ez a szám az

összes magyarországi szervezet 10,36%-a, amellyel sorrendben a hét magyar régió közül

a 6. helyet foglalja el. Az abszolút számoknál többet mutat azonban az ezer lakosra vetí-

tett viszonyszám, melynek értéke a Közép-Dunántúlon 6,8 szervezet,. Az ez alapján ké-

szített rangsorban a régió a középmezőnyben a negyedik helyet foglalja el, Közép-Ma-

gyarország, Nyugat-Dunántúl, és Észak-Magyarország mögött. A KSH adatgyűjtése

alapján készült adatsorok szerint a régió területén 5 543 db szervezet működik tényle-

gesen. A működő szervezetek különféle változók szerinti megoszlása nagymértékben kö-

veti a regisztrált szervezetek számának alakulását. A különbségek mind megyei, mind

kistérségi bontásban markánsan jelentkeznek. Szám szerint a legtöbb működő szervezet

Veszprém megyében található (2 335; 42%), majd Fejér (1 724; 31,1%) és Komárom-

Esztergom megye a további sorrend (1 484; 26,8%). Ezek a különbségek a kistérségi

szinten is megmutatkoznak.
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II. SAJÁTOS SZOLGÁLTATÁSOK

Az iroda tevékenységét az információ alapú szolgáltatásszervezés és bővítés jellemzi,

mely mindenki számára megkülönböztetés nélkül elérhető. A régióban olyan infor-

mációs hálózatot alakított ki a KDRISZI, mely a meglévő elemekre, és kapacitásokra

alapozva naprakész és operatív együttműködést biztosít a szféra fejlesztésében érdekelt

szereplők között.

IFJÚSÁGI TERÜLETET ÉRINTŐ ADATBÁZISOK RENDSZEREZÉSE, FRISSÍTÉSE

A régióban több egymástól független adatbázis létezik, melyek rendszerezve, s közkin-

csé téve, hatalmas erőt képviselhetnek. (civil és szakmai partnerek, projektek, tréne-

rek, önkéntesek). Az iroda által kezelt és rendszeresen frissített adatbázisok a hozzá

forduló érdeklődő szakmai partnerek számára folyamatosan rendelkezésre állnak.
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FORRÁSTEREMTŐ INFORMÁCIÓS NAPOK

Az alapfeladatokban meghatározott in-

formációs napokat, lehetőség szerint más

pályázatkiírókkal együtt tartja az iroda,

legtöbbször kistérségi központokban. Le-

hetőséget biztosít az érdeklődők számára,

hogy az általuk fontosnak tartott infor-

mációkhoz helyben, lakóhelyükhöz közel

szerezhessék meg. Partnerként a szerve-

zésben Civil Házak, kistérségi megbízot-

tak, ifjúsági információs és tanácsadó iro-

dák, multiplikátorok, ifjúsági referensek segítségére támaszkodnak. Az iroda évente

10-15 információs napot tart, melyeken közel 300-350 fő vesz részt.

PREJEKTMENEDZSMENT

A szükségletfelmérések során több visszajelzés érkezett a régióból, hogy a rutinos, erejü-

ket összpontosítani tudó közösségeken kívül több kisebb, szárnyaikat próbálgató cso-

port is segítséget keres. Forráslehetőségeket keresett számukra az iroda, közös célra szer-

veződő civil csoport létrejöttét generálta,

melyből aztán rendszeres képzések fej-

lődtek ki. Így közvetetten is részt vesz a

KDRISZI a szervezetek, informális cso-

portok fejlesztésében, hogy saját kompe-

tenciáikat tudatosan fejlesszék és hasz-

nálják céljaik megfogalmazására és

megvalósítására. Az elmúlt hat éves idő-

szakban 14 képzést indított e témában az

Iroda, melyeken közel 250 fő vett részt,

melynek eredményeként a kis szerveze-

tek tekintetében a nyertes pályázatokban is számszerű növekedés mutatkozott. 
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SZAKMAI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSE

A szakmai közösségek fejlesztését az iroda a partnerség jegyében végzi. Konferenciák, képzé-

sek, partnerkereső szemináriumok, civil börzék, belföldi, határon túli tanulmányutak szer-

vezése valósul meg a különböző területen tevékenykedő szakemberek számára. Kilenc alka-

lommal rendezett az iroda regionális konferenciát mindig egy adott aktuális téma köré

(pályázati rendszer, törvényalkotás,

határon túli kezdeményezések, stb),

melyeken a résztvevők száma esemé-

nyenként 50-230 fő között mozgott.

Civil börzéket ún. „Látó-utak” kere-

tében megyeszékhelyeken, kistérségi

központokban tartotta az iroda, me-

lyeken keresztül egymás tevékenysé-

gét ismerhették meg a szakemberek,

intézmények. (Rév-Komárom, Eszter-

gom, Székesfehérvár).

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Az ifjúságpolitika fejlesztése szempontjából legjelentősebb a Regionális Fejlesztési Ta-

náccsal kötött együttműködési megállapodás, (2002, megújítva 2004) mely a szoká-

sos kereteken túllépve részleteiben is tárgyalta a közös munka lehetőségeit. Kiemelt

szakmai területnek minősítette a megállapodás a területi tervezést, a fejlesztési felada-

tok összehangolását, megvalósításának segítését, a kölcsönös információszolgáltatást.

Ennek köszönhetően tárgyalta és fogadta el az RFT a Regionális Ifjúsági Helyzetelem-

zés anyagát 2005. december 16-án. A dokumentumot alkalmasnak ítélték arra, hogy

a régió önálló Regionális Operatív Programja vonatkozó szegmenseinek megalapozá-

sát elősegítse, az abban megfogalmazandó fejlesztések sikeres végrehajtása érdekében.

Együttműködési megállapodás született még a Minisztérium, a Veszprém Megyei Ön-

kormányzat, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, valamint a Közép-dunántúli Regionális

Ifjúsági Szolgáltató Iroda között, melynek eredményeként készült el a Veszprém me-

gyei ifjúságkutatás 2002-ben.
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Az elmúlt hat évben több eseti, egy-egy közös projekt erejéig szóló együttműködési

megállapodás született a régióban, (ifjúsági referensek, egyházmegyei ifjúsági szakem-

berek, ifjúsági információs irodák, önkormányzatok, teleházak, egyesületek, alapítvá-

nyok) melyekből egy markáns humán erőforrásbázis kovácsolódott.

HELYIJÁRAT

Az iroda munkatársai rendszeresen részt vesznek a központi intézmény (Mobilitás) ál-

tal koordinált országos szintű rendezvényeken, mint például EFOTT, Sziget Fesztivál,

stb. Regionális szereplőként azonban

nagy hangsúlyt fektetnek, hogy partnere-

ik által szervezett, valamint a régióban

zajló nagyobb rendezvényeken pro-

motálják elsősorban az Ifjúság 2000-

2006 Program kínálta lehetőségeket. Az

egyes rendezvényeken különböző inte-

raktív játékok és a programról szóló kér-

dőívek, információk várják a fiatalokat.

A kitelepülések alkalmával partnerszer-

vezeteink önkéntes tagjai segítik a munkát. Rendezvények, ahol a KDRISZI megje-

lent: ÖKÖR (Veszprémi Egyetem Öntevékeny Körök Önszerveződő Rendezvénye),

középiskolai diáknapok, Országos Diákfórum – Dunaújváros, Civil Fórumok, Euró-

pa Nap – Dunaújváros, Szentkirályszabadja, Zirci Buli, Művészetek Völgye – Tal-

iándörögd, Savanyó Jóska Napok – Tótvázsony, stb. 

FELKERESŐ INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS

Az évek során felhalmozott tapasztala-

tokra építve az utóbbi két évben egyre

inkább előtérbe került a nemformális

pedagógiai módszerekre alapozott felke-

reső információszolgáltatás. Ennek ke-

retében az iroda, multiplikátoraival és

szakmai partnereivel együttműködve fel-

66

K
öz

ép
-D

u
n

án
tú

l



keresi a fiatalokat azokon a helyszíneken, amelyeket ők a sajátjuknak éreznek: isko-

lák, közösségi házak, művelődési házak, stb. A felkeresés alkalmával interaktív játé-

kok és beszélgetések során közvetítik a fiatalok számára releváns információkat, és

motiválják őket arra, hogy maguk is megvalósítsanak különböző ifjúsági projekteket.

A fesztiválok és az információs napok alkalmával évente 600-700 fiatalt, illetve ifjú-

ságsegítőt ér el az Iroda.

III. MINTAPROJEKTEK

PÓK-PROJEKT

2006. év elején indította el a PÓK-Projektet a KDRISZI. A projekt célja egy régiós szin-

tű, hatékonyan működni tudó hálózat kialakítása volt, az elmúlt hat év során kialakult

hálózati együttműködésekre alapozva, azokat integráltan kezelve. A hálózatépítés első

lépései megyénként 2 helyszínen – összesen 6 helyszínen a régióban – zajlottak egyna-

pos találkozók keretében, összesen közel 70 fő részvételével, helyi partnerek együttmű-

ködésével. A meghívottak között olyan szakemberek, ifjúsági és fogyatékkal élők szerve-

zeteinek képviselői szerepeltek, akik saját területükön már rendelkeznek kapcsolati

hálóval, és az itt megszerzett tudást továbbítani tudják a kapcsolati rendszerükön belü-

li szakemberekhez, fiatalokhoz. A projekt közvetlen célja volt, hogy a meghívott szerve-

zetek megismerjék a Mobilitás munkáját, az Ifjúság 2000-2006 Programot és az

Eurodesk-et, illetve kapcsolatot építsenek ki, vagy erősítsék a már meglevő kapcsolatot

egymás között. A hálózat kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő

fiatalokkal foglalkozó szakemberek bevonását, továbbá olyan új szereplők bevonását,

akik később majd multiplikálni tudják a hazai ifjúsági programokkal és az Ifjúság 2000-

2006 Programmal kapcsolatos információkat. Távoli célként tűzték ki, hogy majdan ré-

giós projektekben, pályázatokban közösen vegyenek részt. 

FÉLÚTON (WWW.FELUTON.EU) – KÖZÉP-DUNÁNTÚL, FELVIDÉK (CSALLÓKÖZ,)

SZÉKELYFÖLD (MAROS, HARGITA, KOVÁSZNA MEGYÉK)

A Félúton Program alapgondolata 2004. szeptemberében fogalmazódott meg a Sep-

siszentgyörgyön rendezett Civil Napok során, ahol Kovászna megye testvérmegyéinek

képviselői vettek részt. A program születésére a résztvevő civil szervezetek részéről is
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erőteljes igény mutatkozott, figyelembe véve Románia uniós csatlakozás kínálta lehe-

tőségeit, valamint a közép-dunántúli régió fejleszthető kapcsolatait. A program ki-

emelt tevékenységet folytat a határon átnyúló együttműködések, hálózati projektek,

közös képzések területén. Az együttműködésben jelenleg 41 regisztrált civil szervezet

és intézmény vesz részt az ifjúsági szféra

minden területéről. Az elmúlt két évben

hat nagyobb programot valósítottak meg

a résztvevők, a projektmenedzsment, ta-

nulmányút, civil börzék s a partnerkereső

szemináriumok területén. Ezen kívül a

hálózat demokratikus felépítéséből adó-

dóan információk közvetítése, önkéntes

csere, ifjúsági kezdeményezések, közös

projektek szervezése is zajlik a program

keretein belül.

Humán VITAMIN PROJEKT

A régióban egyik aktívan működő civil szervezet képviselőjével közösen tervezi az iroda a

Humán Vitamin Projekt megvalósítását, melynek fő célja a hátrányos helyzetű fiatalokkal

foglalkozó szakemberek képzése. Rövid távú cél, hogy létrejöjjön egy hatékonyan működő

bázis ifjúsági mentorok és multiplikátorok részvételével, akik kifejezetten a hátrányos hely-

zetű fiatalokkal foglalkoznak. Ezt a bázist egy bevezető képzés alapozta meg, melyen az If-

júság 2000-2006 Programra épülő projektmenedzsment és pályázatírási ismeretek, vala-

mint az ifjúsági mentori ill. multiplikátori munka alapjai kerülnek feldolgozásra.

A hosszú-távú cél egy olyan háló kialakítása, melynek fő profilja a hátrányos helyzetű

fiatalok bevonása az Ifjúság 2000-2006 Programba, s hogy a részt vevő ifjúságsegítők

hatékonyan együtt tudjanak működni munkájuk minden területén. 

NEMISMÁS – INTEGRÁCIÓS PROJEKT

A regionális integrációs projekt ötlete az Életet Segítő Alapítvány munkatársaival

együttműködve született meg. A 10 hónapos projekt során felhívják a figyelmet a fo-
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gyatékkal élő és ép fiatalok közötti egyenlőtlenségre. A projekt célja, hogy a különbö-

zőségek ne félelmet vagy kirekesztettséget szüljenek, hanem elfogadottá és természe-

tessé váljanak társadalmunkban. Ezt az elvet valósítják meg különbö-

ző nem-formális pedagógiai módszerek segítségével. A célcsoport

elsősorban a középiskolás korú fiatalok csoportjai, de lehetőséget te-

remt az iroda a korosztályon kívüli, egyéni részt vevőknek is. A pro-

jekt megvalósításában részt vesznek a régióban működő mindazon

szervezetek, amelyek a fogyatékkal élő fiatalokat összefogják, képvise-

lik érdekeiket, valamint bevonásra kerültek a középiskolákban működő diákönkor-

mányzatok képviselőit is. 

VACKOR-BUSZ

Az Ifjúsági és Sportminisztérium központi kez-

deményezéseként indult a sportszerekkel, játé-

kokkal, népi kézműves foglalkozás alapanyagai-

val berendezett játszóbusz. A közép-dunántúli

régióban ez a mobil játszótér közösségi szintér-

ré fejlődött. Igénytől függően biztosított az iro-

da játszóházi foglalkozást, drámapedagógust,

sportszervezőt, szociális munkást, akik egy-egy

rendezvény során mindenki számára hasznos

időtöltést biztosítottak, beleértve a partnerek és

a regionális ifjúsági munka népszerűsítését is. A projekt keretében 76 alkalommal tör-

tént kiállás, melyen keresztül közel 25000 főt sikerült elérni.

IV. KAPCSOLATI HÁLÓ

A KDRISZI többféle hálózatot működtet, illetve vesz részt azokban, melyek természe-

tesen szorosan összefüggnek, és több helyen átfedik egymást. Létezik egy szakmai há-

ló, melyet az ifjúsági referensek, ifjúsági irodák dolgozói, kistérségi megbízottak, tele-

házak, információs pontok képviselői alkotnak, akik gyakran fordulnak az irodához

69

K
özép

-D
u

n
án

tú
l



szakmai megkeresésekkel, kérdésekkel, illetve segítenek továbbítani az információkat

célcsoportjaikhoz.

A PÓK-projektben részt vett ifjúságsegítők, hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó

szakemberek számára létrehozott az iroda egy közös levelezőlistát, melyen lehetőség

van a különböző szakmai programok és problémák megvitatására, a közös kezdemé-

nyezések kialakítására és együttműködésre.

Az Ifjúság 2000-2006 Programmal kapcsolatban az iroda fejleszti a Multiplikátor illetve

Eurodesk hálózatot a régióban. Ezen ifjúságsegítők nagy segítséget nyújtanak az infor-

mációk továbbításában és a projektek kezelésében az érintett célcsoport számára. A tér-

ségben eddig négy sikeres pályázat született és valósulhat meg a „Felkereső Tájékoztató

Munka” c. pályázat során, mely kifejezetten a multiplikátorok és Eurodesk partnerek

számára íródott ki, hogy a régióban még szélesebb csoportot tudjanak megszólítani a

Programmal kapcsolatban. Az iroda euroregionális programja, a Félúton-program kere-

tében pedig, mint a közép-dunántúli régió egyik koordinátora vesz részt a hálózat kiala-

kításában, fenntartásában és építésében, mely által egy széles, határokon átnyúló kap-

csolati tőkével is rendelkezik. 

V. KOMMUNIKÁCIÓ, KIADVÁNYOK

A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodáról, valamint tevékenységéről

rendszeresen tájékoztatnak a régióban működő nyomtatott, valamint elektronikus médi-

umok. A RISZI alapvető hálózatfejlesztő tevékenységéből adódó alternatív információ-

áramlás mellett feltétlenül szükséges, hogy minél szélesebb körben ismerjék az ifjúsági

munkát és annak szereplőit a régió állampolgárai. Mivel a nemzetközi pályázati lehetősé-

gek nem feltételeznek bejegyzett szervezeti hátteret, ezért a média által könnyebben meg-

szólítók olyan egyének, vagy informális csoportok, akik nem járatosak pályázatfigyelésben,

és nincs megfelelő kapcsolatrendszerük a lehetőségeik felkutatására. A 2004. év végétől

rendszeresen megjelennek az irodával kapcsolatos információk a régióban működő me-

gyei napilapok hasábjain. A lapok sajátosságaiból adódóan más témák kaptak prioritást,

például a Veszprém megyei Naplóban és a Fejér Megyei Hírlapban. Előbbiben a Fiatalok

rovat rendkívül nyitott a megyében megvalósult Ifjúság 2000-2006 Program projektjeire,

míg a Fejér Megyei Hírlap leginkább a civil szervezetek életére, nehézségeire, lehetőségei-

re fókuszál. A nyomtatott sajtó mellett mindhárom megyében a megyei, helyi rádiócsator-
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nák műsoraiban rendszeres lehetőség van arra, hogy az iroda különböző tevékenységeiről,

projektjeiről beszámolhasson. 

Az elmúlt hat évben a régión belül fel-

épült az ifjúsági munka stabil regionális

hálózata, mely az iroda és partnerei 

nélkül elképzelhetetlen lett volna. Folya-

matosan fejlődik, megújul, új utakat ke-

res, ha úgy tetszik az iroda egyik fokmérő-

je a regionális ifjúsági munkának. 

A KDRISZI regionális ifjúsági szolgáltató-

ként kihagyhatatlan láncszemként funkci-

onál az állami és a civil szféra között. 

Az iroda elkészítette az első Regionális Ifjúsági Helyzetelemzést, melyben levont konzek-

venciákat és problémákat a partnerek közreműködésével elemzi és oldja meg. A küldetés-

nyilatkozatban megfogalmazottak szerint látja el koordinátori szerepét, melyet szolgáltatá-

sain keresztül is érvényesíteni kíván:

VI. MUNKATÁRSAK
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fábry Szabolcs,

Farkas Mónika,

Héthelyi Réka,

Öcsi József,

Tóthné Nagyőszi

Ildikó

Fábry Szabolcs,

Farkas Mónika,

Öcsi József,

Remport Csaba,

Tóthné Nagyőszi

Ildikó

Fábry Szabolcs, 

Farkas Mónika,

Öcsi József,

Remport Csaba,

Tóthné Nagyőszi

Ildikó

Körli Norbert

Fábry Szabolcs, 

Farkas Mónika,

Öcsi József,

Remport Csaba,

Tóthné Nagyőszi

Ildikó

Körli Norbert

Borbély Bianka,

Koronczai Rita,

Öcsi József, 

Szaniszló Anita,

Tóthné Nagyőszi

Ildikó

Borbély Bianka,

Koronczai Rita,

Öcsi József, 

Szaniszló Anita,

Tóthné Nagyőszi

Ildikó

Jelinkó Mónika

Borbély Bianka,

Koronczai Rita,

Öcsi József, 

Szaniszló Anita,

Jelinkó Mónika



Közép-Magyarország

I. REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGOK ÉS AZ IRODA KÜLDETÉSE

A Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (KMRISZI) a mindenko-

ri ifjúsági ügyekért felelős minisztérium háttérintézménye, a Mobilitás részeként Bu-

dapest és Pest megye területének ifjúsági munkáját támogató információs, fejlesztő,

szolgáltató regionális központ. Az iroda célja, hogy hatékony közvetítő szerepet tölt-

sön be az ifjúságpolitikával foglalkozó szervezetek, szakértők, állami szervek, döntés

előkészítő és döntéshozó testületek, illetve az ifjúsághoz közvetetten vagy közvetlenül

kapcsolódó szervezetek, intézmények között.

A központi régió, melyet Budapest és Pest megye alkot, különleges helyzetben van az

ország másik hat régiójához képest. Bár területileg

a legkisebb, a lakónépességet tekintve a legna-

gyobb régió. Az  ország összlakosságának 28%-a ide

koncentrálódik. Ebből adódóan a 15-29 év közötti

fiatalok száma is itt a legmagasabb. A kétmillió-

nyolcszáznegyvenegyezer lakost számláló tervezési-

statisztikai egység több, mint 21%-át teszi ki a 15-

29 év közötti lakosok aránya, azaz mintegy

hatszázezer fiatal él Budapesten és Pest megyében. 

A régió statisztikai kistérségeinek száma 15. Pest megye 186 településéből közigazgatási

besorolás szerint 36 város, 30 nagyközség és 120 község. Fejlesztő tevékenységünk ered-

ményeként a 15 kistérségből 13-ban alakult ifjúsági érdekképviseleti fórum (kerekasztal)

2003-2004 folyamán, melyek munkáját szakmai tanácsadással segítjük. 2004-re a koráb-

bi években elkezdett munkánknak köszönhetően, alulról jövő kezdeményezésként a bu-

dapesti ifjúsági referensek felkérésére a rendszeres szakember-találkozók megszervezését

és koordinálását is Irodánk végzi. Tevékenységünk során körülbelül 2500 ifjúsági szerve-

zettel, valamint ifjúsággal foglalkozó intézménnyel kerültünk kapcsolatba, mely többek

között a kiemelkedően magas pályázói kedvnek köszönhető. Éppen ezért nagy hangsúlyt

fektetünk a pályázati tanácsadónapok és a pályázatíró szemináriumok minden igényt ki-
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elégítő és széleskörű megtartására. Igyekszünk hozzájárulni a projektszemlélet elsajátítta-

tásához, hiszen az Európai Uniós források lehívásához is elengedhetetlenül szükséges az

ilyen típusú gondolkodás; ehhez oktatási segédanyagot dolgoztunk ki.

A települési/kerületi önkormányzatok számára konzultációs lehetőséget biztosítunk

helyi cselekvési terveik, ifjúsági koncepcióik, stratégiáik elkészítéséhez. Kiemelt fel-

adatként kezeljük a fiatalok aktív társadalmi részvételre serkentését és a demokratikus

gondolkodás elősegítését, ezért a 2004 óta nagy sikerrel zajló diákönkormányzati

programcsomagunkat folyamatosan bővítjük, melyhez a Közép-magyarországi Regio-

nális Ifjúsági Tanáccsal együttműködve 2005-2006-ban pályázati forrást is sikerült biz-

tosítani a fiatalok számára.

Nemzetközi területen multiplikátor hálózat segíti munkánkat, az országos EURODESK

hálózatot illetően pedig – a regionális hálózat koordinálása mellett – a promóciós tevé-

kenységben is részt veszünk. Az Európai Bizottság Ifjúság 2000-2006 Programjának nép-

szerűsítése mellett Irodánk tanácsadó és informátori szerepet is betölt.

Irodánk további célja, hogy a régióban működő ifjúsági/ifjúsággal foglalkozó civil

szervezetek, intézmények, informális szerveződések munkáját segítse szakanyagok ösz-

szeállításával, konzultációk, tanácsadások, konferenciák megtartásával. Tevékenysége-

ink hatására a fiatalok számára biztosított szolgáltatások bővülését, azok minőségének

javulását, a szektorok közötti együttműködések erősödését, a fiatalok aktív állampol-

gári tudatának megerősödését várjuk.

II. SAJÁTOS SZOLGÁLTATÁSOK

DIÁKÖNKORMÁNYZATI PROJEKT

„fejlőDÖK…” Közép-magyarországi Regioná-

lis Diákönkormányzati Konferencia

A 2004 októbere óta évenként hagyományosan

megrendezésre kerülő diákönkormányzati konfe-

renciák alkalmanként körülbelül 300 fő részvételé-
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vel valósultak meg. 2005-ben a legfőbb hangsúlyt a diákjogok és a diákmédia mellett a jó

példák bemutatása, valamint az Ifjúság 2000-2006 Program ismertetése kapta. Az első,

2004-ben megrendezett konferencia teljes anyaga elérhető online és offline formátumban

egyaránt, mely kiadvány tartalmazza a 2004-es regionális diákönkormányzati felmérés

eredményeit is. Konferenciánk egyedülálló a tekintetben, hogy ez az egyetlen regionális

szintű rendezvény kifejezetten a DÖK-ben résztvevők számára, továbbá ezen alkalmakon

a fiatalok és a segítő felnőttek egyenrangú partnerként vesznek részt, ami hatékonyabbá

teszi a kétoldalú szakmai fejlődést.

Projektmenedzsment, pályázatíró szemináriumok

Mind a pályázati időszakban, mind pedig a fiata-

loknak szóló eseményeken rendszeresen tartunk

a projektmenedzsment és pályázatírás alapjainak

elsajátítását szolgáló „mini-szemináriumokat”,

ahol a fiatalok megismerkedhetnek a projekt-

szemléletű gondolkodás metodikájával, valóságos

pályázati űrlapok kitöltésével, valamint a pályázat-

írás sikerességét növelő technikákkal. Mindezek

eredményeként számos – a fiatalok által megírt és

megvalósított – pályázat került támogatásra (Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági

Tanács által kiírt pályázatok, Ifjúság 2000-2006 Program keretein belül megvalósult

kezdeményezések).

Diákönkormányzati szemináriumok az Ifjúság 2000-2006 Programról

2005 februárja óta három ízben tartott Irodánk bent-

lakásos képzést, ahol a projekttervezés egyes lépésein,

valamint a pályázatírás alapjain túl megismerkedhet-

tek a résztvevők az Ifjúság 2000-2006 Program alpro-

gramjaival, találkozhattak sikeres és támogatásban ré-

szesült projekteket megvalósító fiatalok csoportjaival,

valamint kipróbálhatták magukat az elsajátított isme-

retek alkalmazása során. Az egyes alkalmakon egy-egy
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alprogram alaposabb feldolgozására is alkalom nyílott. A képzések sikeréről tanúskod-

nak szintén a támogatásban részesített pályázati programok, valamint az a regionális szin-

tű diákönkormányzati hálózat, amely a három szeminárium résztvevői kezdeményezésé-

re alakult meg.

A diákönkormányzatok számára kifejlesztett programcsomag összeállításánál Irodánk

elsődleges célja a fiatalok közéleti aktivitásának serkentése, tudásuk bővítése, készsé-

geik kimunkálása volt, mivel tapasztalataink szerint sokszor a passzivitás hátterében

a hiányos ismeretek állnak, nem pedig generációs sajátosságok.

ELEMZÉSEK, TANULMÁNYOK

Tekintettel arra, hogy meglehetősen kevés szakmai anyag, tanulmány készült az ifjúság-

ról, illetve a velük foglalkozó szervezetekről és intézményekről – regionális szinten pedig

teljes mértékben hiányoztak ezek az elemzések – a KMRISzI prioritásai között szerepel

e szektor helyzetének feltárása és az eredmények bemutatása. Mindezzel kettős célunk

van: egyrészt az aktuális állapotok feltérképezésével a döntéshozók figyelmének felkelté-

se az ifjúsági területben rejlő lehetőségekre, valamint meglévő hiányosságokra, másrészt

pedig olyan átfogó elemzések elkészítése, melyek a szakma számára – további feldolgo-

zás alapjául szolgálhatnak. Az alábbiakban azokat a KMRISzI gondozásában álló elem-

zéseket és tanulmányokat vesszük számba, melyek mindenki számára elérhetőek:

2002 – Sziget – felmérés: a Sziget Fesztiválon a Mobilitás sátránál kitöltött kérdő-

ívek elemzése

2004 – „fejlőDÖK…” I. Közép-magyarországi Regionális Diákönkormányzati Konferen-

cia – kiadvány: (online és offline formátumban), melyben a konferencián elhang-

zott előadásokon túl megtalálható a diákönkormányzatok működési feltételeit be-

mutató regionális szintű elemzés is.

2005 – Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés – 2005.: Hazánkban az

első regionális szintű, az ifjúságot, valamint az ifjúsággal foglalkozó szervezeti, in-

tézményi és államigazgatási helyzetet feltáró elemzés (online és offline formátum-

ban), angol nyelven is!

2005 – Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Civil Szervezeti Felmérés és Szükséglet-

analízis, valamint ADATTÁR: szintén az első, kifejezetten az ifjúsági/ifjúsággal fog-
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lalkozó civil szervezetek működési feltételeinek feltárására szolgáló tanulmány,

mely elektronikus formában érhető el.

2005. – Partnerség és Prevenció – nemzetközi / regionális konferencia, Budapest: a szek-

torok közötti együttműködést elősegítő rendezvényen elhangzott előadások teljes

anyagát, a sajtónyilatkozatokat, képgalériát, valamint a szakmai együttműködők el-

érhetőségeit tartalmazza az elektronikus kiadvány.

2006 – Közép-magyarországi Regionális Önkormányzati Felmérés az Ifjúsági Célú Fel-

adatvállalásról: a tanulmány a régióban működő települési/kerületi önkormány-

zatok ifjúsági célú szolgáltatásainak, illetve humán-, valamint anyagi erőforrásai-

nak bemutatását szolgálja.

2006 – Közélet – Karrier? A diákönkormányzati szerepvállalás hatása a pályaválasztás-

ra: a regionális szintű kutatás a diákönkormányzati tagok, és az aktív szerepet nem

vállaló fiatalok pályaválasztási motivációi, valamint a közéleti szerepvállalásra való

nyitottság közötti eltéréseket tárja fel.

Előkészületben:

Kifejezetten önkormányzatok számra összeállított segédlet, amely a helyi ifjúsági cselekvési

tervek, ifjúsági koncepciók, valamint stratégiák elkészítéséhez nyújt majd segítséget.

Tanulmány az európai EURODESK hálózatról

A közép-magyarországi régióban élő fiatalok jellemző deviáns viselkedési formái

SZOLGÁLTATÁS-CSOMAGOK

Önkormányzatok

Irodánk sikeresen vette fel a kapcsolatot a régióban működő összes települési és ke-

rületi önkormányzattal, mely kapcsolatfelvétel javarészt személyes úton történt annak

érdekében, hogy egy valóban hasznos, jól működő csatorna nyíljon ezáltal, elősegít-

vén ezzel a hatékony információáramlást. Ennek hatására az Iroda számos megkere-

sést kap előadások, tájékoztatók megtartására, rendezvényeken való részvételre. A jö-

vőben ezen kapcsolatok ápolását és elmélyítését tervezzük, motiválva ezzel az

önkormányzatokat ifjúsági koncepciójuk átgondolására, a helyi ifjúsági ügyek hang-

súlyosabbá tételére, lehetőségek megismerésére.
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Települési ifjúsági részvétel

A régió 13 kistérségében elindult a 2003. évben egy kezdeményezés, mely a kistérségekben

működő ifjúsági és ifjúsági célú civil szervezetek és intézmények számára teremt egy érdek-

képviseleti fórum megalakításához szükséges hátteret. Ezek a fórumok a jövőben is kellő

hangsúllyal szerepelnek az Iroda programjai között, hiszen lehetőséget teremtenek az aktu-

alitások közvetítésére, valamint bepillantást engednek, a településeken működő ifjúsággal

foglalkozó szervezetek mindennapok során felmerülő nehézségeinek megismerésében.

Civil kapcsolatok rendszere

Az eddigi években a civil ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára több ízben rendezett

Irodánk képzéseket, tréningeket. Mind a hazai, mind pedig a nemzetközi pályázati lehető-

ségek megismertetésére szolgáló tanácsadó napokra is meghívást kapnak az ifjúsággal fog-

lalkozó civil szervezetek, melyeken igen nagy számban képviseltetik magukat. Civil adat-

bázisunk folyamatos bővítésével a jövőben szeretnénk még több ifjúsági szervezettel

felvenni a kapcsolatot. 

Esélyegyenlőség

2003 a fogyatékkal élők éve volt, melyre való tekintettel a Közép-magyarországi

Regionális Ifjúsági Tanács pályázatot hirdetett meg „fogyatékkal élők részvétel-

ének elősegítése gyermek és ifjúsági programokon, konferenciákon” címmel, ami-

nek elsődleges célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen az integrációra, az ép fia-

taloknak meghirdetett eseményeken való részvételre, amennyiben arra tárgyi vagy

egyéb feltételek hiányában nem kerülhetne sor. Október hónapban információs

nap sorozat indult hátrányos helyzetű csoportok vezetői számára, melyet egy no-

vember eleji képzés követett. Intézményünk rendszeresen szervez Kompasz – kép-

zéseket mely szintén az emberi jogok, az esélyegyenlőség megteremtése, a lehető-

ségek ismertetése révén kíván hozzájárulni a felzárkóztatáshoz.

Romaügy

2001-ben Irodánk pályázati tanácsadónapot szervezett kisebbségekkel, valamint
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fogyatékkal élőkkel foglalkozó ifjúsági szervezetek számára. E találkozó keretein

belül nagy hangsúlyt fektettünk a pályázatírási technikák megismertetésére is, nö-

velve ezzel a hátrányos helyzetű csoportok forráshoz jutási esélyeit, valamint igye-

keztünk felkelteni ezen szervezetek érdeklődését a pályázati forrásokra, tekintet-

tel arra, hogy ezen szervezeteknek csak igen kis hányada adott be korábban

pályázatot. A Minisztérium 2003-as és 2004-es zánkai ingyenes üdültetési kap-

csán számos roma kisebbségi önkormányzattal, valamint gyermek- és ifjúsági szer-

vezettel vettük fel a kapcsolatot, így ők igen magas arányban képviseltették magu-

kat ezekben a táborokban.

Gyermekvédelem

A Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt pályázatokra számos gyer-

mekvédelemmel foglakozó intézmény is nyújt be pályázatot, többszörösen hátrányos

helyzetű, gyakran roma származású gyermekek és fiatalok számára rendezett progra-

mokkal. A hátrányos helyzetűeknek szóló programok prioritást élveznek a Tanács ér-

tékelő szempontrendszerében.

Szociális háló

2005-ig az irodának ehhez a területhez volt a legkisebb számú kapcsolódási pont-

ja. Miután elkezdődtek a Nemzeti Fejlesztési Terv II-vel kapcsolatos regionális ter-

vezési folyamatok, szoros együttműködés kezdődött a Nemzeti Család-, és Szoci-

álpolitikai Intézettel a regionális ifjúsági helyzetelemzések tartalmi és szerkezeti

kialakításában, a kitörési pontok és a fejlesztési irányok lehetséges meghatározá-

sában. A regionális pályázatok tartalmi elemzése azt mutatja, hogy jelentős azok-

nak a szervezeteknek a száma, akik többségében hátrányos helyzetű gyermekek-

kel, fiatalokkal foglalkoznak. Jelentős bázist képviselnek a nagycsaládos

egyesületek, a gyermekvédelmi szakszolgálatok, a valamilyen fogyatékossággal élő,

illetve kisebbségekhez tartozó fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények, to-

vábbá a gyermekotthonok. 
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A PEST MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM TITKÁRSÁGI FELADATAINAK

ELLÁTÁSA, A TELEPÜLÉSEI KEF-EK KOORDINÁCIÓJA

2004. áprilisában Pest megye Közgyűlése 56/2004-es Közgyűlési Határozatában élet-

re hívta a Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot (továbbiakban: PMKEF) az-

zal az elsődleges céllal, hogy a független szakmai testület alkossa meg a Megyei Drog-

stratégiát. A résztvevők a Fórum titkárságának vezetésével a KMRISzI irodavezetőjét

bízták meg. A PMKEF ülései nyilvánosak, kéthavi rendszerességgel kerülnek megren-

dezésre a KMRISzI telephelyén, és rendszeresek az intézménylátogatási projektek. A

PMKEF feladata elsősorban a megye területén zajló, a drogprobléma megoldására irá-

nyuló tevékenységek, az ezzel foglalkozó szervezetek koordinációja, a tagok közti in-

formációcsere, a tagok képzése, átfogó, megyei információs adatbázisok létrehozása és

karbantartása, valamint a kábítószerekkel kapcsolatok megyei megelőző, kezelő, kíná-

latcsökkentő, rehabilitációs tevékenységek hatékonyabbá tétele.

A RISZI a kistérségi kezdeményezések számára segítséget nyújt a témában jártas szak-

emberek megtalálásában, valamint tanácsadó napokat szervez drogprevenciós pályá-

zati lehetőségek átfogóbb megismerése céljából. 2003-2005 között megrendezésre ke-

rültek a Kistérségi Egészség és Sportnapok, mely rendezvénysorozaton állandó

vendégek voltak prevencióval foglalkozó civil szervezetek, a Magyar Vöröskereszt Pest

Megyei Szervezete, valamint kortárssegítő fiatalok, akik a résztvevők számára hasznos

útbaigazításokat adtak a szenvedélybetegségek felismeréséhez, valamint a kábítószert

elutasító magatartás kialakításához. 2005-ben a Pest Megyei Vöröskereszttel és a Pest

Megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen PARTNERSÉG ÉS PREVENCIÓ – SZEK-

TOROK KÖZTI EGYÜTTMŰKÖDÉS címmel megrendezett nemzetközi konferen-

cia keretein belül a résztvevők új módszerekre és kapcsolatokra tehettek szert, miköz-

ben megismerkedhettek a legújabb hazai és nemzetközi tendenciákkal a prevenció

kapcsán, valamint a keresleti és kínálati piacok területén. A konferencia lehetőséget

biztosított a kormányzati és a civil szektor azonos szakterületen dolgozó szakemberei-

nek a párhuzamosságok feltárására, a már eddig kialakult kapcsolatok erősítésére,

újak megalapozására. A program sikerén felbuzdulva az idei évben a rendezvény a

PARTNERSÉG ÉS PREVENCIÓ – EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓDRA FEL-

KÉSZÍTŐ PROGRAMSOROZAT elnevezést kapta, melynek célközönsége ezúttal a

fiatalok lesznek, a régió valamennyi kistérségében.
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Mindezekre rávilágítva összegzésképpen megállapítható, hogy a Mobilitás KMRISzI –

a regionális sajátosságokat figyelembe véve – egyedülálló szolgáltatás-csomaggal és

kapcsolati hálóval rendelkezik. 

III. MINTAPROJEKTEK

TÁBOROZÁSI SZAKKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR – 2001. MÁJUS 19., DUNA PLAZA

Az iroda célja egy olyan nagyszabású esemény

megvalósítása volt, ahol az ifjúsággal foglalko-

zó, valamint az ifjúság szabadidős programjai-

val kapcsolatba hozható profitorientált cégek,

nonprofit civil és ifjúsági szervezetek közvetle-

nül találkozhatnak egymással, és a célcsoport-

tal, azaz a szülőkkel, és a táborozni vágyókkal.

A rendezvény jelentősége: 

Az első olyan rendezvény volt, mely igazodott a megváltozott kulturális szokásokhoz.

Azon fiatalokat is el lehetett érni a segítségével, akik korábban nem jutottak el a

rendezvény által tolmácsolt információkhoz, lehetőségekhez.

Szabadidős programokat, táborokat szervező egyesületeket mutatott be.

Szabadidős programokhoz szükséges eszközöket gyártó cégek termékeit ismer-

tette meg.

Az ifjúsági szervezeteknek, házaknak közvetlenül nyílt alkalmuk programjaik, szol-

gáltatásaik bemutatására.

A kiállítást az alábbi programok kísérték:

Gyermekprogramok, vetélkedők (Regös Alapítvány)

Dáridó táncstúdió gyermek, ifjúsági és felnőtt táncosainak bemutatói

Előadóművészek, zenekarok
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MOBILITÁS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ

SOROZAT:

A projekt motivációja az volt, hogy a közép-magyarországi régióban jól működtethe-

tő, az ifjúsági korosztály számára versenyszervezési alapokat kielégítő sporttémájú ese-

ménysorozat teremtődjön. Kistérségeken belüli, valamint kistérségek közötti, elsődle-

gesen az ifjúsági korosztályok számára megszervezett sporttémájú projekt a

közép-magyarországi régióban korábban nem létezett. A 20 kupán összesen 138 csa-

pat vett részt. A részvevők 98%-ban a központi régió 16-26 éves korosztályának tagjai,

azon belül is szerveződési formák tekintetében leginkább egyesületek, alapítványok,

középfokú oktatási intézmények, baráti társaságok sportszerető fiataljai voltak.

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGNAP – RENDEZVÉNYSOROZAT 2003–2005:

A témában, különösen Pest Megyében,

igény mutatkozott egy, a kistérségek ösztön-

zésével és civil-önkormányzati összefogással

megvalósuló rendezvénysorozat elindítására.

Ennek keretein belül a kistérségek gyermek-

és ifjúsági korosztálya számára komplex in-

formációs, szabadidős, sport, egészségügyi és

kulturális rendezvénysorozat keretein belül,

a helyi civilekkel és települési önkormányzat-

okkal együttműködve, valamint a kistérsé-

gekben megrendezésre kerülő fesztiválokon, gyermek- és ifjúsági eseményeken való aktív

részvétellel igyekeztek a partnerek a szolgáltatásaikat megismertetni.

„CSATORNA” DIÁKMÉDIA FESZTIVÁL – 2005. MÁRCIUS 24., PETŐFI CSARNOK

Az egész napos rendezvényen az 1500 résztvevő 7 helyszínen válogathatott a színes

programokból, melyek kiemelt témája a MÉDIA volt. A programválaszték összeállítá-

sánál fontos szempont volt, hogy a médiatípusok mindegyikéből elérhető közelség-

ben jelen legyen a szakma egy-egy neves képviselője, akikkel az ifjú szakemberek a

szakmai konzultáción túl, saját médiájuk számára interjút is készíthettek. 
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A különböző termekben folyó programok a film, sajtó, irodalom, fotó, rádió, reklám,

tv, web témakörök köré szerveződtek. Az elméleti megközelítés (pl.: mire való a diák-

média, öndefiniálás) és a tapasztalati élményre egyaránt hangsúlyos volt. 

A programon helyszíni feladatot is készíthettek

a résztvevők, melyek megvágásában a helyszín-

re 12 gépből álló gépparkkal kitelepült Szent

László Gimnázium diákjai segédkeztek a ren-

dezvény ideje alatt. A diákmédiumokat össze-

fogó felnőtt segítők, pedagógusok számára a

média érettségiről és OKTV-ről Hartai László,

a mozgókép és médiaismeret tananyag egyik ki-

dolgozója tartott előadást. 

A meghirdetett pályázati kategóriákra benyúj-

tott pályaművek száma előzetes elvárasainkat

felülmúlta, összesen 193 pályázó 692 pályamű-

vel pályázott. Ez rendkívül magas számnak te-

kinthető, hisz először került kiírásra egyénileg

is beadható felhívás. Összesen 37 díjazott szü-

letett, valamint 6 fiatal vehetett át különdíjat. A Fesztivál a Fővárosi Önkormányzattal

együttműködésben valósult meg.

PARTNERSÉG és PREVENCIÓ KONFERENCIA – 2005. OKTÓBER

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esély-

egyenlőségi Minisztérium támogatásával

2005. októberében Budapesten, Dr. Habs-

burg György, a Magyar Vöröskereszt elnöké-

nek  fővédnökségével megrendezésre került

a PARTNERSÉG ÉS PREVENCIÓ –

SZEKTOROK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰ-

KÖDÉS A DROG-MEGELŐZÉS TERÜ-

LETÉN című konferencia. A tapasztalatok
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szerint nemcsak az állami szektor, hanem a civil és az egyházi oldal is nagy hangsúlyt

fektet a fiatalok elterelésére, és egyre nagyobb számban jelennek meg kifejezetten a

prevenciót megcélzó módszerek is eszköztárukban. A konferencia kiemelt célja volt,

hogy az ifjúsággal foglalkozó szakemberek szakmailag felkészülten tudják ellátni a pre-

vencióval kapcsolatos feladataikat.

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS CIVIL IFJÚSÁGI KONFERENCIA – 2006. MÁJUS 15.

2006 tavaszán került bemutatásra a korábbi-

akban már említett Közép-magyarországi Re-

gionális Ifjúsági Civil Szervezeti Felmérés és

Szükségletanalízis című tanulmány a Magyar

Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 

társszervezésében. A felmérés eredményei-

nek bemutatását követően a résztvevőknek

egy fórum keretein belül alkalmuk nyílt meg-

osztani egymással tapasztalataikat az elhang-

zottakkal kapcsolatban, valamint megismerkedni más civil szervezetekkel.   A rendezvény

kiemelkedő érdeme, hogy több szervezet e fórum keretein belül talált együttműködő part-

nereket projektjeihez.

IV. KAPCSOLATI HÁLÓ

Az irodánk – alaptevékenységéből adódóan – az ifjúsági terület minden szegmensével

szakmai kapcsolatokat alakított ki fennállása hét esztendejében:

ÖNKORMÁNYZATOK

Az önkormányzati szintű ifjúsági feladatellátás a hét régiót összehasonlítva, a közpon-

ti régióban a leginkább elterjedt. A főváros 23 kerületének, a Budapest Főváros Ön-

kormányzatának, valamint Pest Megye Önkormányzatának mindegyikében van ifjú-

sági ügyekkel önállóan vagy csatolt munkakörben foglalkozó referens. A hatéves

együttműködés során a megyei települések mindegyikében sikerült partnerre lelni, az

ifjúsági ügyekért (is) felelős szereplők együttműködésének ösztönzését segíti az iroda

83

K
özép

-M
agyarország



által gondozott komplex nyilvántartás. Ennek köszönhetően mind a Pest Megyei Ön-

kormányzattal, mind Budapest Főváros Önkormányzatával, mind pedig a kerületi, il-

letve települési önkormányzatok jelentős hányadával sikerült az elmúlt években közös

eseményeket, rendezvényeket lebonyolítani. Az iroda az önkormányzatok által az ifjú-

ság számára rendezett alkalmakra meghívást kap, továbbá egyre többen kérnek szak-

mai segítséget az ifjúsággal kapcsolatos szakdokumentációk összeállításához.

CIVIL SZERVEZETEK

Jelenleg körülbelül 1 800 ifjúsági/ifjúsággal foglalkozó civil szervezet tart kapcsola-

tot az irodával, első sorban a Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács által ki-

írt pályázatok okán. Sok esetben azonban túlmutat a kooperáció a pályázatokon, így

mára kialakult a civil szervezeteknek egy olyan köre, akik az Iroda egyéb tevékenysé-

geibe is bekapcsolódnak, illetve közös programok lebonyolítására kérik fel a

KMRISzI-t. 

INTÉZMÉNYEK

Az ifjúsággal (is) foglalkozó intézmények sorában leginkább oktatási, művelődési, il-

letve szociális intézményeket találunk. Kiemelkedően aktív kapcsolatot ápol az iroda

a régió középiskoláival. Szintén magas a települési/kerületi gyermekvédelmi szakszol-

gálatok együttműködési és pályázati hajlandósága. Rájuk az utóbbi években különö-

sen jellemző, hogy a szociális ellátáson túl – sok esetben – a környezetükben élő fia-

talok szabadidős lehetőségeinek bővítése érdekében is lépéseket tesznek. Rendszeres

a munkakapcsolat a Budapesti Művelődési Központtal, illetve a Pest Megyei Közmű-

velődési Intézettel, így segítségükkel valamennyi települési/kerületi művelődési intéz-

ményhez eljutnak a legfrissebb ifjúsági/irodai hírek. 

IFJÚSÁGI IRODÁK

Jelenleg a fővárosban kilenc Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működik, míg

Pest megyében a hálózatnak egyetlen tagja sincs. Kiemelkedően jó az Iroda kapcsola-

ta az Iránytűvel, a Kapoccsal, valamint az Alul-Járó Irodával.  
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IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATOK, DIÁKÖNKORMÁNYZATOK

Ezen a területen a KMRISzI fontos eredménye, hogy a régió összes középiskolai di-

ákönkormányzatával rendszeres kapcsolatban áll, csakúgy, mint a kerületi/települé-

si gyermek- és ifjúsági önkormányzatokkal. Az Iroda szakmai támogatásával és ösz-

tönzésével alakult meg a főváros XII. kerületében működő ifjúsági önkormányzat

2005 folyamán.

V. KOMMUNIKÁCIÓ, KIADVÁNYOK

Az elmúlt hat esztendő során számos, az Iroda szervezésében, illetve közreműködé-

sével megvalósult eseményről, konferenciáról számoltak be a különböző médiu-

mok. Pest Megye Önkormányzatának Hivatala jóvoltából valamennyi megyei sajtó-

hoz eljutnak az információk az ifjúsági rendezvényekről, eseményekről. A Cegléd

TV, a Batta TV, valamint a Zugló TV rendszeres tudósít a különböző ifjúsági ese-

ményekről, de a Magyar Televízió Regionális Híradója, a Kultúrház c. kulturális

magazinműsor, a Hol-Mi?, illetve az Úton Európa magazinműsor, valamint a Duna

TV is beszámolt számos projektről, kezdeményezésről. A Kossuth Rádió, C Rádió,

Civil Rádió, Danubius Rádió műsoraiban hangzottak el beszélgetések az iroda kol-

légáival. Írott sajtó alábbi képviselői jelentettek meg cikkeket az Irodáról, illetve

egyes rendezvényekről – a teljesség igénye nélkül: Népszabadság, Metro Újság, Pes-

ti Est, Két Zsiráf Magazin, Millenniumi Gyáli Újság, regionális, kistérségi, valamint

helyi lapok. Az Internetes jelenétről többek között az alábbi portálok gondoskod-

tak: www.vaconline.hu, www.pesticivil.hu, www.cena.hu, www.hetihirek.hu,

www.osszefogas.nonprofit.hu, www.sulinet.hu, www.kaldorkoli.hu, www.kalei-

doskop.hu, www.pmtkht.hu, www.civil.info.hu, www.fde.hu, www.nonprofit.hu,

www.hik.hu, www.romacentrum.hu, vip.i-dia.org, www.digitalcity.hu,

www.gkrte.hu, www.mmi.hu, evk.bke.hu, www.tura.hu, www.hhrf.hu, www.ada-

ta.hu, vizio.uw.hu.  

2005 folyamán elkészült egy információs CD, melyet – folyamatosan frissítve – ese-

ményeinken a résztvevők rendelkezésére bocsátunk. 
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VI. MŰKÖDÉS A SZÁMOK TÜKRÉBEN

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI TANÁCS (KMRIT)

A regionális ifjúsági szolgáltató irodák mellett fontos ifjúságpolitikai feladattá vált

Magyarországon a regionális szintű támogatási rendszer kiépítése, megerősítése. A

kormányzati ifjúságpolitika 2000-től nem központosított módon, hanem a régióköz-

pontokon keresztül kívánja ösztönözni és támogatni a regionális és települési szintű

ifjúsági munkát. Ezen célok megvalósításáért jött létre a hét Regionális Ifjúsági Ta-

nács. Ily módon az igényfelmérés, a helyzetfeltárás, a problémák orvoslása, az új kez-

deményezések megismerése közelebb került a döntéshozókhoz. Az iroda, mint a Kö-

zép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács titkársága, egyik meghatározó

tevékenysége a pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív és szakmai feladatok ellátása.

Az eltelt évek tapasztalatai alapján sikerült kialakítani egy optimális feladatszervezési

modellt, mely lehetővé teszi a Tanács gördülékeny működését, valamint az Irodára há-

ruló feladatok szakszerű és hatékony ellátását.

A Tanács a rendelkezésére álló forráskeretének felhasználási módját, a támogatandó

célokat, a pályázati kategóriákat, a támogatottak körét önmaga határozhatja meg. Az

alábbi összefoglaló táblázatban a KMRIT 2000 és 2006 között rendelkezésre bocsá-

tott forrásai, a beérkezett, valamint a nyertes pályázatok darabszámai találhatóak:

Fenti számok tükrében bátran kijelenthető, hogy komoly igény mutatkozik az ifjúsá-

gi célú pályázati lehetőségek biztosítására, különösen úgy, hogy a kiírásra kerülő ka-

tegóriák – céljaikat tekintve – a regionális sajátosságokhoz igazodnak.
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ÉV KERETÖSSZEG
BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT

(DB)
NYERTES PÁLYÁZAT

(DB)

2000. 25 000 000 Ft 338 183

2001. 55 000 000 Ft 960 433
2002. 52 000 000 Ft 1205 526
2003. 49 000 000 Ft 1881 481
2004. 28 000 000 Ft 614 284
2005. 34 000 000 Ft 823 306
2006. 38 000 000 Ft 961 282

Összesen: 281 000 000 Ft 6782 2495



VII. MUNKATÁRSAINK

Az iroda 2000 áprilisában nyitotta meg kapuit, majd 2001-ben Budán újabb telep-

hely kezdte meg működését. 2005. januárja óta – Pest Megye Önkormányzatának Hi-

vatala épületében egy telephelyen működik. A jelenleg öt fős közalkalmazotti keret-

számban dolgozó kollégák, és a volt munkatársak névsora:

Az elmúlt 7 évben munkatársaink voltak:
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NÉV TEVÉKENYSÉG

Tóth Cecília irodavezető (2003–)

Márton Balázs programkoordinátor – hálózatfejlesztés, Ifjúság 2000–2006
Program (2003–)

Veres Judit Inez programkoordinátor – pénzügyi támogatások (2001–2005)
információ, kommunikáció (2006–)

Kelemen Béla programkoordinátor – pénzügyi támogatások (2006–)

Farkas Róbert asszisztens (2006–)

Kocsis Ágnes asszisztens (2004–2006) jelenleg kismama

Barta Judit programkoordinátor – hálózatfejlesztés, Ifjúság 2000–2006
Program (2001–2003) jelenleg kismama

NÉV TEVÉKENYSÉG

Kátai Gábor irodavezető (2000-2003)

Leveleki Csilla programkoordinátor (2000-2001 szerződéses)

Poós Péter programkoordinátor (2000-2001)

Nagy Andrea programkoordinátor – hálózatfejlesztés (2000-2002 szerződéses)

Fazekas Eszter asszisztens (2000-2001)

Romao André programkoordinátor (2000-2001 szerződéses)

Borsody Kinga programkoordinátor – információ, kommunikáció (2000-
2003)

Tóth László programkoordinátor – pénzügyi támogatások (2000-2001)

Takács István programkoordinátor – pályázati beszámolók (2001-2002)
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Vígh Viktória projektekben való részvétel (2001 szerződéses)

Dupcsák Ildikó asszisztens (2001-2002 szerződéses)

Dechert Áron projektfelelős – kistérségi focikupa (2001-2003 szerződéses)

Szoboszlai Noémi asszisztens (2003)

Venczel Virág asszisztens (2003 szerződéses)

Mayer Diána programkoordinátor – információ, kommunikáció (2003-
2005)

Kipke Andrea asszisztens (2004)

D. Frank Mariann projektfelelős – Zánkai gyermektáboroztatás (2004)



Észak-Magyarország

I. REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGOK ÉS AZ IRODA KÜLDETÉSE

Az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (ÉMRISZI) működésé-

nek első három évében a legtöbb feladat az ifjúsági intézmény- és támogatási rendszer

bevezetéséhez, megismertetéséhez, illetve a regionális gondolkodásmód elfogadtatásá-

hoz kapcsolódott. Továbblépést az jelent, ha a RISZI szolgáltatásaival, partnerségek

kialakításával hozzájárul a gyermekek, fiatalok részvételének erősítéséhez, a gyermek

és az ifjúsági szervezetek működési stabilitásának növeléséhez, a projektépítési és

együttműködési irányok szélesítéséhez, a demokrácia fejlesztéshez és a helyi értékek

hasznosításához.

Az észak-magyarországi régiót Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye köz-

igazgatási területe alkotja 603 településsel, melyből 32 város. (Borsod-Abaúj-Zemplén

megye: 357, Nógrád megye: 128, Heves megye: 118) A régió lakosságának nagy része

Borsod Abaúj Zemplén megyében él. Az összlakosság: 1 355 431 fő, melyből a 29 év

alatti korosztály 37,46% (507 831 fő). A régió non-profit szervezeteinek száma 6 648

(BAZ: 3 692, Heves: 1 099, Nógrád: 1 857).
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AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ IRODA ERŐSSÉGE

Az iroda erőssége a helyi ifjúsági közösségek számának és aktivitásának növekedésé-

ben való aktív közreműködés, a fiatalok és az ifjúsági szervezetek információs ellátott-

ságát növelő, valamint az innovációt előtérbe állító modellként hasznosítható projek-

tek generálása, továbbá a hálózatszerű rendszerszemlélet és a partnerségi kapcsolatok.

A régióban – a rendezvényeken résztvevő szervezetekkel együtt – 1800 fölött van azok-

nak a szervezeteknek, intézményeknek, és közösségeknek a száma, melyekkel az iroda

az elmúlt hat évben kapcsolatba került, s ezek közül mintegy kétszázzal a kapcsolat

szorosabbnak mondható. Külön kell kiemelni azt a mintegy száz ifjúsági szervezetet,

amelyek a Regionális Ifjúsági Tanács támogatási stratégiájának (az önszerveződés ki-

emelt támogatása), valamint a RISZI tanácsadó és információs szolgáltatásainak ered-

ményeképpen jöttek létre, s váltak jogi személyiséggel is rendelkező közösséggé.

AZ ÉMRISZI JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSI IRÁNYAI:

települési ifjúsági munka erősítése; közösségfejlesztő, szervező programok generá-

lása helyi cselekvési, szomszédsági munka segítésével.

együttműködési fórumok, kistérségi partnerségek létrejöttének ösztönzése; a létrejö-

vő többcélú kistérségek partnereként jelenhessenek meg a civil, ifjúsági szereplők;

a regionális multiplikátori hálózat működtetése a nemzetközi munka támogatásához;

a kistérségi ifjúsági információs pontok kialakítását célzó program folytatása; a ré-

gióban több kistérségi információs pont létrejövetelének segítése;

pályázati tanácsadó napok, illetve pályázatíró képzések keretében a szervezetek for-

rásfelvevő képességének javítása;

a diák és ifjúsági vezetők képzése; a program a diákönkormányzati vezetőkre he-

lyezi a hangsúlyt.

AZ ÉMRISZI LEHETŐSÉGEI

kistérségi szintű szervezet és programépítés;

tárcaközi, illetve ágazatok közötti együttműködések kiszélesítése;

kistérségi információs pontok összekapcsolása az irodával, akkreditált képzés elindítása;

külföldi szakmai tapasztalatok átvétele, cseréje.

90

É
sz

ak
-M

ag
ya

ro
rs

zá
g



AZ ÉMRISZI-T ÉRINTŐ VESZÉLYEK

az iroda működésének ellehetetlenülése (csökkenő költségvetési forrás).

II. MINTAPROJEKTEK

Az iroda, működésének több mint hat éve során, a partnerekkel közös együttműkö-

désben, részt vett mintaprojektek létrehozásában és fenntartásában, melyek generáló

hatása a hálózatok számára is mintaértékű volt.

KISTÉRSÉGI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOK KIALAKÍTÁSA

A regionális program két ütemben zajlott.

Az első ütem során 2001-2002 között jött

létre több információs pont. Új lendületet

kapott a program a 2005. évtől, amikor

újabb pontok elindításával sikerült a kistér-

ségi információellátottságot erősíteni. Lét-

rehozásukat elsősorban az indokolta, hogy

ugyan az országos és regionális ifjúsági in-

tézmények közötti információáramlás biz-

tosított, viszont a rendszerbe késve kerül-

nek be a helyi információk, és nem mindig jutnak le azokhoz, akiknek a leginkább

szükségük lenne rájuk. A regionális ifjúsági szolgáltató iroda 11 közösségi tér és az egyé-

ni igényeket kielégítő szolgáltatásokat biztosító ifjúsági információs pont létrehozásához

nyújtott szakmai segítséget a régióban. Legfontosabb feladataik között szerepelnek:

ifjúsági közéleti fórumok kialakítása és erősítése;

az önkéntes munka feltételeinek javítása, népszerűsítése;

települési és kistérségi ifjúsági koncepciók kidolgozása;

az ifjúsági kérdéskör integrálása a kistérségi humánerőforrás- és vidékfejlesztési

programokba.
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TRIVIUM PROGRAM

A regionális fejlesztő tevékenységeinken túl, új dimenzióként jelentkezett a 2002-ben

induló interregionális határmenti ifjúsági együttműködés, mely észak-magyarországi,

dél-szlovákiai és kárpátaljai magyar nemzetiségű fiatalokat tömörítő civil szervezete-

ket és ifjúsági intézményeket köt össze. Abban, hogy a kezdeményezés megerősödhe-

tett meghatározó szerepe volt a beregszászi AGORA Iroda és az Észak-magyarországi

Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda partnerközvetítő és programfejlesztő támogatásá-

nak. Az együttműködés legfontosabb céljai: a fiatalokat célzó helyi és regionális szol-

gáltatások erősítése és bővítése, az ifjúsági és civil szervezetek részvétele a helyi, regio-

nális fejlesztésekben, demokratikus, horizontálisan szerveződő ifjúsági élet építése.

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI EURODESK HELYI PARTNEREK JOB-SHADOWINGJA SZLOVÁKIÁBAN

A határon átnyúló együttműködések újabb állomásaként szlovákiai szlovák szervezetek-

kel és intézményekkel való kapcsolat felvételére került sor Kassán, 2005. őszén. Az egy

napos program során két városi és egy regionális ifjúsági információs iroda látogatásá-

ra került sor. A szakmai látogatás célja egymás munkájának megismerése és tapasztalat-

csere volt, ezen felül együttműködések kialakítása, közös rendezvények szervezése. En-

nek eredményeként a Határtalan7 során több helyszínen is közös szervezésben

valósultak meg a szlovák-magyar határon közös rendezvények szlovák partnerekkel.

A MOBIL IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

A projekt 2006 őszén indult a Fiatalok Fiatalokért Egyesület és az Észak-magyarországi

Regionális Ifjúsági Tanács együttműködésében a Mobil Ifjúsági Információs Szolgálat.

Ennek létrejöttét az a törekvés generálta, hogy a régió településszerkezetében jelentős a

halmozottan hátrányos helyzetű aprófalvas térségek aránya, ahová csak minimálisan

vagy egyáltalán nem jutnak el a releváns információk. A projekt célja olyan tiszta profi-

lú, a hazai és európai információs normáknak megfelelő ifjúsági információs és tanács-

adó szolgálat létrehozása, melynek feladatrendszerében kiemelt fontosságú a közösségi

aktivitás élénkítése, közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatos programok ki-

alakítása, több irányú információáramlás elősegítése mellett egyben közösségi színterek

biztosítása. A jövőre nézve is prioritásként kezeli az iroda a fejlesztő munkában az ilyen
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példaértékű projektek elősegítését, létrehozását és adaptálhatóságát, a regionális sajátos-

ságokat figyelembe véve. Ugyanakkor új dimenzióként, egyre hangsúlyosabban jelenítik

majd meg az európai szintű együttműködéseket is.

III. KAPCSOLATI HÁLÓ

Az ÉMRISZI működését és céljait meghatározó törvényi keretek mentén elvárt felada-

tok és szolgáltatások ellátásához és biztosításához, a regionális szintű fejlesztő folyama-

tok minél hatékonyabb végrehajtásához, az iroda létrehozásától kezdve a munka priori-

tásai közé tartozott regionális szintű kapcsolati hálózatok létrejöttének elősegítése, az

ezekben résztvevők szakmai ismereteinek fejlesztése. A regionális szintű fejlesztő mun-

ka alapja együttműködések kialakításának és fenntartásának elősegítése, partnerségek

generálása. Az ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek minél hatékonyabb eléréséhez, forrás

felvevő képességeik és kompetenciáik fejlesztéséhez, az ifjúsági rendszer szereplőivel va-

ló hatékony együttműködésükhöz meghatározóak ezek a regionális hálózatok.

IFJÚSÁGI REFERENSEK

A regionális ifjúsági élet és közélet legfőbb szakmai koordinátorai. 1999-től számuk

és működési területük folyamatosan változik, attól függően, hogy az adott városnak,

településnek sikerül-e pályázati forrásokat lehívni az ifjúsági feladatok ellátására és fő-

vagy mellékállású referens alkalmazására. A helyi és kistérségi szintű fejlesztő folyama-

tok legfontosabb kezdeményezői és fejlesztői, a gyermek és ifjúsági önkormányzatok

koordinátorai. Az adott településen zajló rendezvények lebonyolításában, releváns in-

formációk közvetítésében, a helyi és kistérségi szintű szervezetekkel való kapcsolattar-

tásban ezen szervezetek pályázati rendszerbe való bevonásában tevékenységük példa-

értékű. Az irodával való közös szakmai munkát a rendszeres találkozások és képzések

teszik teljessé.

IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ IRODÁK

Az ÉMRISZI legszorosabban együttműködő partnerei. A régióban Miskolcon, Eger-

ben, Salgótarjánban működnek irodák. Több regionális együttműködésnek is megha-

tározó szereplői. Számos közös szervezésű rendezvényt bonyolít le velük az ÉMRISZI,

93

É
szak-M

agyarország



É
sz

ak
-M

ag
ya

ro
rs

zá
g melyek közül kiemelkednek az együtt megva-

lósított információs és tanácsadó napok és az

Európai Ifjúsági Hét során zajló regionális 

események. Megfelelő közösségi térrel és szak-

mai kompetenciával rendelkeznek a fiatalok

igényeihez és szükségleteihez kompatibilis, jól

strukturált, a fiatalok számára is átlátható,

praktikus, flexibilis, de stabil standardokon

alapuló szolgáltatásrendszer megvalósítására.

Az információszolgáltatás mellett mentálhigi-

énés tanácsadó segítő munkát is végeznek, de szabadidős, közösségi, kulturális szolgál-

tatásokat is biztosítanak. Közvetítésükkel elsősorban az adott városokban élő és tanu-

ló fiatalok számára tudják az ifjúsági intézményrendszer, és egyben a mi

szolgáltatásainkat is megismertetni. Szakmai fejlesztésük és támogatásuk mellett

promóciós anyagokkal is segítjük információs fejlesztő tevékenységeiket.

IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONTOK

A régió területi méretéhez és településeinek számosságához viszonyítva kis számban

működnek ifjúsági információs pontok. A 2005-ben elkezdett fejlesztési folyamatok

eredményeképpen számuk tíz fölé emelkedett. Alapvető feladatuk, hogy az adott tele-

pülés fiatalságát ellássák releváns információkkal, mindemellett programokat is szer-

vezzenek részükre a települési önkormányzatokkal és adott esetben a kistérségi társu-

lások aktív támogatásával. Munkájuk fontos elemének tekintik a fiatalok segítését

mindennapi problémáik megoldásában. Az ifjúsági információs pontok nem csak az

információk, hanem a lehetőségek tárházaivá is szeretnének válni. Ebben a folyamat-

ban az ÉMRISZI a már meglévő információs pontokat, az információs irodákkal már

bevált módszerekkel és lehetőségekkel segíti. Ennek egyik eredményeként a gyöngyö-

si és a mezőkövesdi pontok Eurodesk helyi partnerekké váltak. A közeli jövőben az

információs pontok beindulása után szükségessé válik az információs irodák bevoná-

sával, az Eurodesk hálózattal párhuzamosan működő új regionális információs háló-

zat létrehozása, mely elsősorban tapasztalatcsere és jó példák megmutatása, egymás te-

vékenységeinek támogatása mellett a hatékony információnyújtás és tanácsadás

regionális stratégiájának kialakításában is fontos szerepet játszhat. Hosszú távú cél mi-
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nél több új pont generálása – az iroda tevékeny részvételével – az erre alkalmas intéz-

mények és szervezetek megkeresése, az ezen folyamathoz kapcsolható források felku-

tatása és lehívása szükségeltetik

IFJÚSÁGI SZERVEZETEK

Működésük biztosításához ugyan a jogszabályi keretek megfelelőek, a civil szervezetek

egyrészt a régió hátrányos helyzetéből fakadóan, másrészt a szervezeti megalapozatlansá-

guk, elszigeteltségük és kezdeményező készségük gyengesége miatt minimálisan képesek

gazdálkodásból vagy adományszerzésből bevételekre szert tenni. A szervezetek többségé-

nek működése és programja a pályázati támogatások elérésétől függ. Működésükhöz el-

engedhetetlen a pályázati források kihasználása, számukra a szervezetfejlesztés ezen kom-

petenciáinak megismertetése az iroda és a regionális hálózatok küldetésének egyik fő

irányvonalát is meghatározzák. Az alábbi táblázat azt tárja elénk, hogy az iroda fennállá-

sa során kistérségenként milyen számú szervezetekkel került kapcsolatba. 
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A feltüntetett adatokban szerepelnek az öntevékeny ifjúsági csoportok is, hiszen az el-

múlt években a fiatalok szervezeten kívüli öntevékenységre épülő feladatvállalása is

tapasztalható. Az utóbbi években az ÉMRISZI fejlesztő tevékenységeinek és a regioná-

lis hálózatok egyre aktívabb működésének köszönhetően az öntevékeny csoportok 15-

20%-os létrejöttéhez járult hozzá, következő lépcsőben pedig generálja ezen nem jogi

csoportok jogi személyekké válását. Az elkövetkezendő időszakban is ezen feladatok

ellátása prioritásként fog szerepelni a regionális fejlesztő munkában. A velük folyta-

tott fejlesztő tevékenységben külön szegmensként jelentek meg a gyermek és ifjúsági

önkormányzatok, melyek mind a három megyében működnek. Fő profiljuk az adott

megye ifjúsági, illetve diák közösségeinek befogadása és segítése. Ezek korosztályi és

önkormányzati kapcsolataik révén az érdekegyeztetés, érdekérvényesítés területén

nagy jelentősséggel bírnak. Az iroda elsősorban szakmai programok lebonyolításá-

ban, kompetencia-fejlesztésében, a pályázati rendszerben való részvétel elősegítésében

vállal aktív szerepet.

MULTIPLIKÁTOR HÁLÓZAT

A települési és kistérségi ifjúsági munka másik alappillére. Az Ifjúság 2000-2006 Prog-

ram mellett fontosnak tarjuk az egyéb pályázati és forrás elérési lehetőségek minél szé-

lesebb körű megismertetését és ezek minél hatékonyabb multiplikálását. A hálózat tag-

jai információs szolgáltató irodák, ifjúsági civil szervezetek, ifjúsági referensek,

felsőoktatási intézmények. A hálózat jelenleg 22 tagból tevődik össze a régió 28 kistér-

ségéből 18-ban vannak jelen multiplikátorok, a megyeszékhelyeken több városrészben

is. A szükséges szakmai és módszertani ismeretekből – projektmenedzsment, nem-for-

mális tanulás –  regionális és megyei találkozókon és képzéseken készítette fel őket az

iroda, hogy alapos tudással rendelkezzenek pályázatírással, információnyújtással és ta-

nácsadással kapcsolatban. Fontos mérföldkő volt a felkereső szolgáltatás támogatására

kiírt pályázat a regionális multiplikátor hálózat tagjai számára, jó lehetőség multipliká-

tori tevékenységeik fejlesztésére, munkájuk elismerésére, motiváló tényező a további kö-

zös munkára, a hálózati belső együttműködés megvalósítására.

Az elkövetkező időszak fejlesztő feladata, a hálózat bővítése két szinten is, egyrészt min-

den kistérség elérése az arra alkalmas szereplők bevonásával, másik vonulatként a hátrá-

nyos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szervezetek hangsúlyosabb részvétele a hálózat mun-

kájában. Prioritásként kezeli az iroda  az európai szintű együttműködések ösztönzését,
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elősegítését. Ennek megfelelően alakított ki munkakapcsolatot a kassai Regionális Ifjú-

sági Irodával, ezt szeretné két regionális hálózat együttműködésével folytatni és más eu-

rópai regionális hálózatok bevonását is elérni.

EURODESK

Az észak-magyarországi regionális hálózatok közül ez az együttműködés bír a leghangsú-

lyosabban európai dimenzióval. 11 partner együttműködése részét képezi Európa 30 or-

szágának több mint 900 ifjúsági-információs szolgáltató partnereinek hálózatában. Az

iroda helyi partnereinek, fiataloknak és velük dolgozóknak nyújtanak telefonos, e-mai-

les és személyes információ-szolgáltatást az európai oktatási, képzési és kulturális lehető-

ségekről. Mindemellett az Ifjúság 2000-2006 Programhoz kapcsolódóan partnerkeresés-

ben, pályázati információnyújtásban és tanácsadásban segítenek. A helyi partnerek

hagyományos információs tevékenységei mellett rendszeressé vált a felkereső információ-

szolgáltatás, melynek során középiskolákban tartottak tájékoztatást az Eurodesk és az If-

júság 2000-2006 Program kínálta lehetőségekről. Az ÉMRISZI fejlesztő tevékenysége ke-

retében a helyi partnereink részére folyamatosan biztosít továbbképzési lehetőségeket

mind országos mind regionális szinten.

Az elkövetkező évek egyik legfonto-

sabb regionális fejlesztői feladata ezen

hálózati együttműködések bővítése

mellett, a régió hátrányos helyzetű fia-

taljainak és szervezeteinek minél széle-

sebb körű bevonása és képessé tétele

források lehívására, ezek hatékony fel-

használására és ezzel párhuzamosan a

régió megtartó erejének növelése, a

pozitív példák megmutatása. Regioná-

lis szintű fejlesztő munka következő

szintjén a régió ifjúsági és ifjúságsegítő szervezeteinek és intézményeinek európai szintű

hálózati együttműködésekben való részvételének és bevonásának elősegítése, az azok-

ban rejlő lehetőségek minél hatékonyabb kihasználásához szükséges szakmai kompeten-

ciák megteremtése lesz az iroda célja.
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IV. KOMMUNIKÁCIÓ, KIADVÁNYOK

Az iroda 2000-ben történt megalakulá-

sakor szükség volt a régióban egy szé-

leskörű, hatékony média kampányra. 

A kampány több csatornán indult el.

Az írott és elektronikus sajtóban törté-

nő megjelenések mellett, a régió ön-

kormányzataihoz és civil szervezeteihez

bemutatkozó kiadványt juttatott el az

iroda. Útjára indult az 5-25 elnevezésű

időszakos kiadvány, amely a kezdeti

200-as darabszámról elérte az 1000-es nagyságot, amelyből 355 állandó megrendelő-

vel rendelkezett. Az 5-25 különszáma 2003. februárjában került kiadásra. Ez a kiad-

vány a korábbi számokhoz képest formailag eltérő, megjelenésében új, terjedelmében

bővebb volt. Az eddigi hagyományokhoz képest a kiadvány CD-ROM-mal kibővítve

jelent meg, ami nagyban emelte az újság színvonalát, az információk használhatósá-

gát. Finanszírozási gondok miatt az 5-25 kiadvány nyomtatott formában ma már nem

jelenik meg, de 2004 tavaszától elektronikus hírlevélként él tovább. A kezdeti 250 ol-

vasó mára 1600-ra növekedett, s számuk napról-napra gyarapszik. 

Az Európai Bizottság kétévente

rendezi meg az Európai Ifjúsági

Hét elnevezésű rendezvénysoro-

zatát. Ennek keretében legutóbb

az iroda kiemelt partnereivel szá-

mos rendezvényt valósított meg a

régióban. A rendezvényekről

2006. januárjában megjelent egy

színes 12 oldalas összefoglaló ki-

advány 1000 db-os példányszám-

ban. A kiadványt 600 szervezet-

hez jutatta el az iroda, ezzel is népszerűsítve az Ifjúság 2000-2006 Programot, illetve

az Európai Ifjúsági Hetet.
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Az iroda által 2005-ben szervezett pályázatíró képzéshez multimédiás CD lemez ké-

szült, melyet a képzésen résztvevő 311 főnek díjmentesen biztosítottunk. Pályázati

időszakokban szintén multimédiás CD-t készítünk, melynek segítségével az informá-

ciós napokon egyszerűbb a pályázati kiírások bemutatása. 

A Mobilitás honlapon az iroda rendelkezik külön aloldallal (www.emriszi.hu). 

Az iroda sajtóban, Tv-ben, rádióban való megjelenései általában valamilyen szakmai

rendezvény kapcsán történnek. Az iroda által szervezett konferenciákról, információs

napokról, tanácskozásokról, képzésekről a helyszínek függvényében az adott kistérség

médiája tudósít. A RISZI szakmai rendezvényei és a RIT pályázatai az internetes elér-

hetőségeken túl, az alábbi sajtótermékekben jelentek meg:
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Észak-Magyarország Megyei napilap

Heves Megyei Hírlap Megyei napilap

Nógrád Megyei Hírlap Megyei napilap

Magyar Nemzet Országos napilap

Népszabadság Országos napilap

Népszava Országos napilap

SANSZ Pályázatfigyelő

MERT Miskolci Egyetem havilapja

X magazin Programmagazin

Európa Rádió Miskolc

Katolikus Rádió Eger

MTV Regionális TV Miskolc

Miskolci TV Helyi TV

Sátoraljaújhelyi TV Helyi TV

Mezőkövesdi TV Helyi TV

Egri TV Helyi TV

Salgótarjáni TV Helyi TV



V. MŰKÖDÉS A SZÁMOK TÜKRÉBEN, FEJLESZTÉSI IRÁYOK

Az Iroda székhelye 2006. augusztus 21-én megváltozott. A Borsod-Abaúj-Zemplém

Megyei Pedagógiai Intézettel, a Megyei Közművelődési Intézet és Turisztikai Hivatal-

lal és a Megyei Sporthivatallal közösen, egy jól megközelíthető, korszerűen felújított

és az EU-s követelményeknek megfelelően átalakított irodaházban várja ügyfeleit az

ÉMRISZI. Az épület alkalmas arra, hogy a fogyatékkal élő fiatalok is felkeressék az

irodát, mely igyekszik olyan környezetet teremteni, amelyben ideális feltételekkel, kel-

lemes környezetben várhatja régi és új partnereit. 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI TANÁCS (ÉMRIT)

A regionális ifjúsági fejlesztés alapja a szükséges erőforrások rendelkezésre állása. 

A kapcsolati háló – melyről az előzőekben tettünk említést – az elmúlt hat évben fo-

lyamatosan fejlődött, és elért egy olyan szintet, amikor már azt mondhatjuk, hogy a

települési, kistérségi ifjúsági munkához a régió egyes térségeiben a humán kapacitás,

a szükséges kompetenciák rendelkezésre állnak. Ez egy hosszú hatéves fejlesztő folya-

mat eredményeként értékelhető, az eddig elkezdett munkát tovább folytatva az egész

régió szakmai kompetencia-fejlesztése lehet az iroda további célja.

A fejlesztési folyamatok nélkülözhetetlen eszköze a pénzügyi fedezet. Ennek biztosítását

tették lehetővé az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt pályázatok.

A Regionális Ifjúsági Tanács (RIT) pályázati keretének felhasználását, céljait tekintve el-

sődlegesen a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramról szóló (1995. évi LXIV. sz.) törvény ha-
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tározza meg, mivel a regionális keret ebből a költségvetési előirányzatból származik. 

A jogszabályban megjelenített támogatási célok azonban inkább gyűjtő jellegűek, ezért

lehetőséget adnak arra, hogy a decentralizált támogatási rendszeren belül a pályázati cé-

lokat és támogatási szempontokat a RIT a régió jellemzőit és az itt felmerülő igényeket

figyelembe véve nagyrészt önállóan alakíthassa ki. A regionális pályáztatási gyakorlat cél-

jait tekintve alapjaiban 2000 óta változatlan. E célok a következők:

a fiatalok öntevékenységének támogatása;

az ifjúsági szolgáltatások kialakításának, fejlesztésének támogatása;

az ifjúsági szervezetek szervezeti, programépítési és működési stabilitásának elő-

mozdítása;

az ifjúsági közélet élénkítése;

a régió megtartó erejének növelése.

A fent megjelölt célok szem előtt tartásával az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsá-

gi Tanács működésének éveiben (2000-2006) összesen 47 kategóriában írt ki pályáza-

tot. A pályázati kategóriák nyolc főbb támogatási területet fogtak át:
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A legtöbb pályázat a tematikus táborokra érkezett, de jól látható, hogy az öntevékeny

csoportok támogatását célzó kategóriákra érkező pályázatok mind a beérkezettek szá-

mában, mind a nyertesek tekintetében a második helyet foglalja el. Ez is bizonyítja a

tanács és az iroda ezen a területen végzett munkájának eredményességét.

A hat év pályázati kiírásaira összesen 4519 db pályamunka érkezett be 1 479 650 000

Ft támogatási igénnyel. Az ÉM RIT minden évben a rendelkezésére álló keret teljes

összegéig támogatott összesen 2177 db pályázatot, 356 787 000 Ft értékben.

RIT-hez beérkezett, illetve támogatott pályázatok

A jogi státusz szerinti támogatási összegek alakulásában jelennek meg azok az általá-

nos célok, amelyeket a Regionális Ifjúsági Tanács működésének ideje alatt prioritás-

ként, támogatási elvként fogalmazott meg. Jól látszik, hogy három célcsoport állt a Ta-

nács támogatási célkeresztjében a működése egészét tekintve. Az egyesületek, mint fő

generálói az ifjúsági civil élet fejlődésének, az állami fenntartású intézmények, akik el-

sősorban vidéken a civil bázis hiányában jelentős támogatói az ifjúsági kezdeménye-

zéseknek, illetve maguk az öntevékeny ifjúsági közösségek, akik élnek demokratikus

jogaikkal és maguk szervezik kisebb közösségeikben tevékenységüket, programjaikat.
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Civil szervezetek támogatási aránya évenként

Ez a tendencia az egyes évek támogatási arányait vizsgálva is jellemző a regionális tanács

forráselosztó tevékenységére. Az egyesületek által elnyert támogatások általában 30-40%

között mozogtak. Az alapítványok támogatottsága 10-20% körül alakult, míg az egyéb ci-

vil szervezetek támogatottsága nem haladta meg a 2%-ot. Kivételt képez ez alól a 2003-as

év, amikor kimondottan ezen szervezetek részére meghívásos pályázatok kerültek kiírásra.

Intézmények támogatási aránya évenként

Az állami fenntartású intézmények évenkénti támogatottsága 20-22 % körüli ingado-

zást mutat, az önkormányzatok támogatottsága az összesített 6.97%-hoz képest csak a

2004-es évben tér el jelentősen, aminek oka a támogatási területek ebben az évben

történő hangsúlyosabb eltolása a civil szervezetek felé. Az egyházak támogatási aránya

stabilan 3-6% között található, mivel az egyházi közösségek általában nem változnak,

illetve az általuk generált ifjúsági csoportok, szervezetek is állandónak mondhatóak.

A régiónkban található egyházi pályázók köre egy-két kivételtől eltekintve állandó.
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Informális csoportok támogatási aránya évenként

Az informális csoportok támogatására a regionális tanács minden évben írt ki pályá-

zati kategóriát önállóan, vagy valamelyik kategóriába „beengedve” őket. Minden évre

elmondható, hogy az adott évben beérkezett pályázatok 5-10%-át ilyen „szervezetek”

adták be. Mivel a Tanács támogatásukat prioritásként kezeli, ezért az 5-10%-os beér-

kezés ellenére az évenkénti támogatások 10-14%-át kaphatták meg az informális cso-

portok. Az öntevékeny csoportok 6-14% közötti, a diákönkormányzatok 2-5% közöt-

ti, a cserkész szervezetek 1-2% közötti támogatásokat kaptak évenként.

JÖVŐBENI FEJLESZTÉSI FOLYAMATOK

A fentiekben összeállított rövid helyzetkép jól mutatja, hogy hosszú folyamat eredmé-

nyeként jutott el addig az iroda, míg a jelenlegi, ifjúsággal kapcsolatos gondolkodás-

mód beágyazódott az ágazati szereplők mindennapjaiba. A legutóbbi, regionális ifjú-

sági helyzetelemzés keretében elkészített, önkormányzati kutatás is jól mutatja, hogy

jelentős eredményeket sikerült elérnie az irodának a kezdetektől egészen napjainkig.

Az önkormányzatok ifjúsági feladatokhoz való hozzáállásában, az elmúlt hét évben

nagyon jelentős változás érzékelhető. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a tele-

pülések ifjúsági ügyekhez kapcsolódó érzékenysége érzékelhetően pozitív irányba

mozdult el az iroda fennállásának időszakában. A községek közel 80%-a kíván készí-

teni a közeljövőben ifjúsági kutatást, elemzést, míg a városok közel fele tervezi hason-

ló vizsgálatok elkészítését. Az elmúlt évek munkája most jutott el olyan mélységekig,
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amikor már maguk a települési önkormányzatok is fontosnak érzik a fiatalokkal kap-

csolatos feladataik hangsúlyosabb ellátását. Ennek első lépésének tekintik a róluk szó-

ló elemzések elkészítését. Mindez csupán az első lépés az általuk megfogalmazott cé-

lok felé, mint például a fiatalok megtartása, közösségi aktivitásuk élénkítése,

demokratikus értékek megismerése.

Fontos lépcső a település életében egy ifjúsági koncepció, illetve egy ehhez kapcsoló-

dó cselekvési terv megléte, amelyben meghatározzák a fontosabb kitörési pontokat,

akcióterveket készítenek a célok megvalósítása érdekében. Mára több mint 70 telepü-

lés rendelkezik ifjúsági koncepcióval, illetve a települések 4/5-e fontosnak tartja és

tenni is kész azért, hogy az ifjúsági igényeket felmérje, értékelje és cselekvési progra-

mot dolgozzon ki.

A régió ifjúsági szervezeteit tekintve a 2007-2013-as időszak áttörést jelenthet a kapa-

citások bővítése, a szakmai fejlesztési folyamatok megvalósítása szempontjából. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv II. tervezési dokumentumai kitérnek olyan hangsúlyos fel-

adatok megoldására, mint a közösségi aktivitás élénkítése, demokráciafejlesztés, civil

szervezetek fejlesztése, foglalkoztatási potenciáljaik emelése. Mindezeket a lehetősége-

ket, melyeket majd a szakmai és a regionális operatív programok kínálnak, feltétlenül

ki kell használniuk a régióban tevékenykedő ifjúsági, illetve ifjúsággal foglalkozó szer-

vezeteknek. Ezek az Európai Uniós fejlesztési források tehetik olyan erőssé az ifjúsá-

gi szervezeteket, amelyek érdemi partnerként tudnak megjelenni az önkormányzatok

mellett, a fiatalokat érintő közfeladatok ellátásában. Feladatátvállalási együttműködés

keretében lehetősége nyílhat a szervezeteknek hatékonyabb strukturális keretek kö-

zött ellátni a rájuk bízott feladatokat.  Mindezeknek a teljesüléséhez a regionális ifjú-

sági irodának is tovább kell végeznie azokat a szakmai, partnerkapcsolati feladatokat,

melyek a célok elérését segítik.

VI. MUNKATÁRSAINK

Az Iroda jelenleg 5 fő közalkalmazotti státusszal rendelkezik. Ez a létszám eltér a

RISZI működésének kezdetekor kialakított foglalkoztatási kerettől, amely szerint az

Irodában fél éven át 3 közalkalmazott, 1 megbízási és 1 vállalkozói szerződéssel ren-

delkező munkatárs dolgozott. 
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A RISZI jelenlegi munkatársai

Név Státusz Feladatkör

Papp Zsolt Közalkalmazott Irodavezető, RIT titkár

Berta Csilla Közalkalmazott Pénzügyi támogatásokért felelős

Furdi Erika Közalkalmazott Gazdálkodás és munkaügyekért felelős

Sóki János Közalkalmazott Információ szolgáltatásért felelős

Váradi Zsolt Közalkalmazott Képzésekért és hálózatfejlesztésért felelős

Gergely Miklós Megbízás Rendszer karbantartás

Korábban munkatársak voltak

Név Státusz Feladatkör 

Kovács Zsolt (2000-2004) közalkalmazott Irodavezető, RIT titkár

Gőz Brigitta (2000-2006) közalkalmazott Gazdálkodás és munkaügy

Sáfrányos Anita (2006) megbízás Gazdálkodás és munkaügy

Kiss Judit (2001-2004) megbízási szerződéssel Irodai adminisztráció

Palik Zoltán (2000-2004) vállalkozói szerződéssel Szervezet és programfejlesz-
tés, támogatásszervezés

Kiss Balázs (2000-2003) közalkalmazott Rendszergazda, Vackor-prog-
ram



Észak-Alföld

I. REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGOK ÉS AZ IRODA KÜLDETÉSE

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 2000. április 10-én indította el

szolgáltatásait, mint információközvetítő, humán erőforrás- és hálózatfejlesztő, képző és

tudásátadó innovációs központ az ifjúsági munka területén működő ifjúsági civil szer-

vezetek, közösségek és fiataloknak szolgáltatást nyújtó társadalmi szervezetek, informá-

ciós központok és ifjúsági szakemberek számára. Az iroda szolgáltatási tevékenységének

hatóköre: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

A régió területe: 17 729 km2, ami hazánk területének 19,1%-a. A népsűrűség: 88 fő/k-

m2. A régió területén 387 település található, amiből 49 város. A régió lakosságszáma

1 547 000 millió fő, amiből a fiatalok (0- 29 év közöttiek) száma: 643 128 fő. A KSH

felmérése szerint a régióban összesen 5 624 civil szervezet került bejegyzésre. Az irodá-

hoz eddig 1400 szervzet nyújtott be pályázatot. A civil szervezetek közül 120-nak kizáró-

lag fiatalok a tagjai. A nem formális ifjúsági közösségek száma körülbelül 80. 

FONTOSABB ADATOK

Kistérségek száma: 27

Teleházak száma: 78

Ifjúsági referensek száma: 97 fő

Gyermek és ifjúsági önkormányzatok száma: 16 település

Ifjúsági közösségi terek száma: 41

Ifjúsági közösségi teret működtető egyesületek száma: 22

A RÉGIÓ ERŐSSÉGEI ÉS GYENGESÉGEI AZ IFJÚSÁGI MUNKA SZEMPONTJÁBÓL
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Erősségek Gyengeségek

Demográfiai jellemzők:

Fiatalok magas aránya (korfa fiatalsága)

Oktatásban való részvételi arány

Demográfiai jellemzők:

Magas elvándorlási mutatók

Magas munkanélküliség

A fiatalok társadalmi szerepvállalásának hiánya 



Mindezen sajátosságokat figyelembe véve az iroda tevékenysége nélkülözhetetlen és kike-

rülhetetlen a régióban. Az iroda nagyban hozzájárult eddigi eredményeivel az erősségek

megvalósulásához és tovább dolgozik azon, hogy a régió kevésbé fejlett, a nonprofit és az

ifjúsági szektor területén megjelenő hiányosságokat, gyengeségeket javítsa és fejlessze. 

A regionális szintű ifjúsági munka megerősítésében, az ifjúsági szektor közvetlen illetve

közvetett fejlesztésében nagy szerepet játszik az iroda jövőbe tekintő magatartása és hit-

vallása, miszerint:

A fiatalok sokkal inkább lehetőséget, kreatív fejlesztőket és az együttműködésekbe

bevonható partnereket jelentenek, mint a problémák forrásait.

A szervezeti igények, a kezdeményezések és projektötletek elsősorban a fiatalok

önálló elképzeléséből szülessenek meg, és általuk valósuljanak meg, melyben a

felnőttek szerepe az ösztönzésben és a támaszt jelentő tanácsadásban van.  

A fiataloknak és szervezeteiknek helyet, teret, eszközöket és módszereket kell

nyújtani a társadalmi folyamatokban, a döntési helyzetekben való részvételükhöz,

az együttműködésekhez valamint a személyes és szervezeti fejlődéshez.

A települési és kistérségi szintű ifjúsági fejlesztési tervek, koncepciók és
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Ifjúsági intézmények, közigazgatási ifjúságpolitika:

RISZI, HISZI-k sikeres működése
Népszerű ifjúsági fesztiválok
Kistérségi ifjúsági kezdeményezések
Regionális Ifjúsági Együttműködési Fórum
(képviselet)
Települési Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat-
ok Regionális Fóruma   (regionális képviselet)
Ifjúsági munka, ifjúsági referensi képzési ta-
pasztalat és gyakorlat

Ifjúsági intézmények, közigazgatási ifjúságpolitika:

A fiatalok döntéshozásban való megjelenésének
hiánya
Önkormányzati helyi ifjúsági koncepció kidolgozat-
lansága
Kistérségi kapcsolatok hiánya
Önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsola-
tainak hiánya
Ifjúsági közösségi terek hiánya
Ifjúságpolitika és ifjúsági munka iránti helyi ér-
dektelenség (pl. önkormányzatok részéről)
Hiányzó, vagy csatolt ifjúsági referensi munkakör

Civil ellátottság, forrásfelvétel:

A megyeszékhelyek ill. nagyobb városok civil
szervezeteinek száma, aktivitása
Egyházi szervezetek aktivitása (különösen
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében)
Formai hibás pályázatok csökkenő száma

Civil ellátottság, forrásfelvétel:
Rurális területek civil aktivitásának kis mértéke
Az ezer főre jutó civil szerveztek számának ala-
csony száma
A civil szervezetek ismertségének alacsony mértéke
Civil szervezetek tagságában a fiatalok jelenlét-
ének hiánya
Nemzetközi pályázatokon elért eredmények hiánya



irányvonalak megtalálása, kidolgozása a helyes út a helyi ifjúságpolitika

kialakításához.

A települések életben maradásához és fejlődéséhez a fiatalok elengedhetetlen

szerepet játszanak, ezért a településen rejlő közösségépítő, ifjúsági szolgáltatási

körrel bíró, együttműködést szorgalmazó lehetőségeket meg kell találni, és azokat

fejleszteni kell. 

Erős, elkötelezett települési ifjúsági munka nélkül nincs érdekképviseletet ellátó,

együttműködésben, hálózatban működő regionális szintű ifjúsági munka.

E szemléletformáláson dolgozik az iroda immár hat éve, és mindezen irányt mutató

folyamatok érvényesüléséhez járul hozzá széleskörű tevékenységi körével. 

A regionális ifjúsági munkát a(z)

Szakmai tudás

Flexibilitás

Proaktivitás

Nyitottság

Megbízhatóság

Esélyegyenlőség

Ügyfélbarát

Együttműködés

Ösztönzés

mint értékek, és elvek mentén szervezi, fejleszti az iroda.

A MŰKÖDÉS ALAPELVEI

Együttműködő partnerek bevonása projektjeibe és kezdeményezéseibe.

Szem előtt az ifjúsági célú szervezetek lehetőségei és érdekei.

A nonprofit szektorral és az ifjúsági „ügyekkel” való párhuzamos haladás.

Fejlődő, bővülő szolgáltatási kör a minőségi szolgáltatás érdekében.

Széleskörű tájékozódás és tájékoztatás.

Új ifjúsági közösségek ösztönzése szervezetté válásukban.

109

É
szak-A

lföld



A regionális gondolkodás elősegítése és erősítése.

Kezdő civil szervezetek felkarolása és ösztökélése.

Már működő civil szervezetek munkájának megerősítése, magasabb szintre való

emelése.

Választási és megoldási alternatívák kínálata.

Esélyegyenlőség biztosítása a szervezetek között.

Személyes találkozások és kapcsolattartás előtérbe helyezése.

Hálózatban való gondolkodás és működés.

II. SAJÁTOS SZOLGÁLTATÁSOK

Az iroda az észak-alföldi régióban megjelenő civil igényekhez igazodó, a felmerülő hi-

ányokat érzékelő, arra fejlesztői attitűddel és a szemléletformálás szándékával választ

adó sajátos szolgáltatásokkal is rendelkezik.

A Mátrix információs és szakmai újság havi megjelentetése (53 szám).

Hetente megjelenő E-mátrix nevű elektronikus hírlevél.

A www.eszakalfold.info honlap működtetése, fejlesztése.

A régió civil szervezeteinek hír- és, eseményközvetítése, terjesztése.

A pályázók fokozatos felkészítése a pályázatírásra.

Szakértők közvetítése a közösségfejlesztő tevékenységek elindításához.
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Az ifjúsági munkával, ifjúságpolitikával kapcsolatos anyagok fordítása és megje-

lentetése különböző csatornáin.

A régió folyamatos, több szempontból történő bemutatása különböző kommuni-

kációs felületen.

A régió tudásának egységben való kezelése. 

A felkészített multiplikátorok révén az információ eljuttatása a régió különböző

kistérségeibe. 

III. MODELLPROJEKTEK

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda az elmúlt hat évben számtalan

ifjúsági kezdeményezést, szakmai módszertani programot indított el az észak-alföldi

régióban. Ezek közül néhány, mely esetenként több év munkájának lenyomata:  

HATÁRTALAN7 ÉS HATÁRTALAN7 VILLAMOS

Az Európai Bizottság 2003-ban és 2005-ben Európát és értékeit az európai fiatalok-

hoz közelebb vitte a Határtalan7 európai nagyszabású rendezvénye által, melyben a

regionális ifjúsági irodák is nagy szerepet vállaltak. A régió 5 kistérségében és a 3 if-

júsági információs és tanácsadó iroda által rendezett programok lehetővé tették, hogy

a fiatalok kezdeményezései ismertté váljanak kortárscsoportjaik és a felnőttek számá-

ra. 2005-ben összesen 10 nagyobb esemény és 40 programelem valósult meg a régió-

ban a Határtalan7 keretében, melyen 1000-1200 fiatal vett részt. 

A Határtalan7 villamos Debrecen egyik

közforgalmában lévő villamosát jelentette,

mely a Határtalan7 ideje alatt folyamato-

san közlekedett, számos információt hor-

dozva az észak-alföldi régióról, az irodáról,

Európa fiataljairól és az Ifjúság 2000-2006

Programról. Mindemellett az utasok meg-

ismerkedhettek a régió ifjúsági és civil köz-

életi lapjaival is: a Mátrix-szal, a Zsebivel, a

Civilizációval valamint a budapesti Mobi-
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litás Információs Iroda által szerkesztett Ugródeszkával is. Az iroda célja az volt, hogy

minél több fiatal tudomást szerezzen az Ifjúság 2000-2006 Program lehetőségeiről a

felkészített önkéntesek ajánlásával. 

REGI-ROOM: CD ROM, „MULTITUDÁSTÁR” AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓRÓL

Az iroda új PR terméke 2005-ben a multimédiás CD ROM volt. A CD több funkci-

ót töltött be: bemutatásra került az iroda létrejötte, tevékenységi körei, regionális sze-

repköre illetve az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács munkája. Nagy hangsúlyt

fektetett a régió természeti szépségének, adottságainak bemutatására is, emellett bő is-

meretanyagot adott az ifjúsági munkával kapcsolatban. A 100 példányban elkészült

CD-t elsősorban véleményformálók, döntéshozók és a Mobilitás munkatársai között

terítette az iroda. A multitudástár a regionális turizmus fejlődéséhez, a regionális tu-

dásgyarapításhoz és a régió iránti érdeklődés felkeltéséhez járult hozzá.

MÁTRIX INFORMÁCIÓS ÚJSÁG

Az iroda nyomtatott hírlevele 2000. októbere óta jelenik meg évente 9 alkalommal

1300 példányban. Az újság elindítása óta hármas szerkezete van a lapnak: az irodával

és tanáccsal kapcsolatos hírek, felhívások, események, képzések közreadása; civil szer-

vezetek szervezeti bemutatkozói és hírei; szakmai anyagok a hazai és európai ifjúsági

munkáról, ifjúságpolitikáról, európai ifjúsági intézményekről. A hírlevél több mint

900 szervezethez, valamint a régió valamennyi ifjúsági referenséhez, művelődési intéz-

ményéhez, teleházához, polgármesteri hivatalokhoz, és közel 40 pályázati szakértőhöz

jut el. Az újság révén a civil szervezetek közötti kapcsolatok erősödtek, a régió jobb

megismerését tette lehetővé és a szervezetek hatékonyabb önmenedzseléséhez is nagy-

ban hozzájárult. Az újság a rendszerességet, folytonosságot, a megbízható információ-

szerzést, az idegen nyelvű hírek magyar nyelven való megjelenését és a széleskörű tá-

jékoztatást jelenti a civil szervezetek számára.

„IFJÚSÁGI MUNKA A TELEPÜLÉSEN”, IFJÚSÁGI REFERENSEK REGIONÁLIS TALÁLKOZÓJA

Tiszalökön került megrendezésre 2003. június 03-04. között az „egymástól tanulás

program” keretében az ifjúsági referensek regionális találkozója, amely egyfajta lezárá-
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sa volt az iroda 2003. évi megyei szinten megvalósuló képzéseinek.  A képzés példa-

értéke, kuriózuma abban található, hogy a különböző megyék ifjúsági referensei a

képzéseken szerzett eddigi tudásukat, ismereteiket egymásnak adhatták át, jó példá-

kat, bevált gyakorlatokat megismerve egymástól. A referensek megismerhették egy-

más munkáját, településeik sajátos helyzetét. A találkozó az ifjúsági referens munká-

ja, kapcsolattartás és együttműködés, az ifjúsági referensi munka tartalmi keretei

valamint a fiatalok részvétele, kezdeményezései, motiválásuk témák köré épült. A kép-

zés révén az ifjúsági referensek szakmai ötleteket, ösztönzéseket és kreatív megoldáso-

kat kaphattak a mindennapi munkájukat segítve. A találkozón 26 ifjúsági referens

vett részt a régióból.  A képzési programot az iroda 2005-2006. évben is folytatta. 

„IFJÚSÁGBARÁT ÖNKORMÁNYZAT” DÍJ

2004. februárjában jelentette meg először az Iroda ösztön-

zésével az Észak- alföldi Regionális Ifjúsági Tanács a tele-

pülésen folyó ifjúsági munka továbbfejlesztését célzó pá-

lyázati felhívását „Ifjúságbarát települési önkormányzat”

díj elnyerésére. E kategóriában olyan

önkormányzatok pályázhattak, amelyek

elkötelezetten segítik a településen élő

fiatalok kezdeményezéseit és részvételi

lehetőséget, teret nyújtanak számukra a

település életének alakításába, valamint

az ifjúságfejlesztés terén a legtöbbet tet-

tek az elmúlt évek során a település

megtartóereje növelése érdekében. Fel-

kért külső szakértők és az iroda szakvéleménye alapján 2004-ben a

tanács a tiszacsécsei, 2005-ben pedig a martfűi önkormányzat elis-

merése mellett döntött. 2006-ban a tanács újból kiírta, meghirdet-

te ezt a pályázati kategóriát. Az iroda és az Észak-alföldi Regionális

Ifjúsági Tanács a díj által egy hosszú távú, ifjúsági ügyeket komo-

lyan vevő, és a fiatalokra, mint erőforrásra tekintő szemléletet indított el a régióban,

a Belügyminisztérium anyagi támogatásával.
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7PRÓBA IFJÚSÁGI MAGAZINMŰSOR

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács támogatásával már öt éve készül ifjúsági

magazinműsor a régió ifjúsági közösségeinek kezdeményezéseiről, a szervezetek érté-

keiről. A műsorkészítés jogát 2001-2003 között a Debreceni Városi Televízió, 2004-

ben a debreceni Kuckó Művésztanya Egyesület nyerte el pályázati úton. Így a korábbi

Mátrix magazinműsort a 7PRÓBA című ifjúsági magazinműsor váltotta fel. Az iroda

szakmai ajánlásokkal, az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács forrásallokációval tá-

mogatja a műsor folytonosságát. Jelenleg a 7PRÓBA magazinműsor regionális szin-

ten látható további 10 helyi televízió sugárzásával. A magazinműsor a régió értékes ci-

vil kezdeményezéseinek széleskörű bemutatását, és megismertetését teszi lehetővé a

régióban élő lakosokkal.

SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉP

2006. januárjában egy szolgáltatási térkép elkészítését kezdte el az iroda. A szolgálta-

tási térkép kettős célt szolgál: a hasonló szolgáltatások tevékenységek elkerülése, ösz-

szehangolása, másrészt az összegyűjtött, tematizált, mások által nyújtandó szolgáltatá-

sok közvetítése a régió civil szervezeti számára. A térkép fejlesztése folyamatos.

SZAKÉRTŐI HÁLÓZAT

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács kiírá-

saira érkező pályázatok mindegyikét két szakértő

értékeli, s közös konzultáció után teszik meg ja-

vaslataikat a projektek támogatását illetően. 

A szakértők létszáma évről évre gyarapszik, 2006-

ra megyénként 12-15 főre bővült. Nagy figyelmet

fordít az Iroda szakmai megerősítésükre, fejlesz-

tésükre. Évente 2-3 alkalommal képzések, trénin-

gek, találkozók keretében az ifjúsági munka alap-

jaitól, értékeiből kiindulva közelítenek a

regionális prioritások felé. Munkájukat nem alkalomszerűen és nem elszigetelten végzik,

hanem egész évben kapcsolatban állnak az irodával, egymással, s segítséget nyújtanak ta-

114

É
sz

ak
-A

lf
öl

d



nácsaikkal a pályázóknak. Arra törekszik az Iroda, hogy a szakértők egy ifjúságsegítői há-

lózat részeként erősítsék a régió ifjúsági munkáját.

ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Együttműködési és Érdekképviseleti Fórum az

észak-alföldi régió területén működő regionális ifjúsági szervezetek, és közösségeiknek

képviseletére, mint szükségletre jött létre 2004. év elején az iroda ösztönzésével és

szakmai támogatásával. Célja a közigazgatási rendben a civil ifjúsági szervezetek haté-

kony és eredményes képviselete valamint a régióban élő fiatalokat összefogó települé-

si, kistérségi, (esetleg megyei) ifjúsági szervezetek munkájának segítése, gyors és haté-

kony informálása. A Fórum működése a helyi érdekek regionális szintű

megjelenítését, az érdekképviselet kiforrottabb jelenlétét és a szervezetek közötti

együttműködést eredményezték. Tagjai rendszeresen találkoznak és az iroda képzései

révén tudásuk, készségeik folyamatosan fejlődnek. Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsá-

gi Tanács munkájában a Fórum véleményezési jogát gyakorolva vesz részt.

REGIONÁLIS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓK

A regionális találkozók mindig több civil szervezet együttműködésében (mindhárom me-

gyéből 1-1 szervezet), számos civil szervezetet és fiatalt aktivizálva jött létre a régióban élő

ifjúsági civil szervezetek, ifjúsági referensek ismer-

kedése, információ- és tapasztalatcseréje, kapcso-

latépítése, gyakorlati képzése céljából az észak-alföl-

di régióban. Az iroda minden évben folyamatosan

jelen van a regionális találkozók előkészítésében,

kapcsolatok szervezésében, a program továbbításá-

ban, a civil szervezetek toborzásában és a program

nyomon követésében. A hagyományteremtő ren-

dezvénynek 2001-ben Martfű, 2002-ben Hajdúná-

nás, 2004-ben Nyírbátor, 2005-ben Karcag adott otthont. A rendezvényen a szakmai elő-

adások, képzések mellett, szabadidős, kulturális programok is várták az érdeklődőket.

Átlagosan 70-80 civil szervezet közel 300 képviselője vett részt egy – egy regionális talál-

kozón.
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HATÁRTALAN HÍD

2005 őszén az Iroda közös gondolkodást indított el három multiplikátor és több

szervezet részvételével arról, hogyan lehetne a határon túli és a régió ifjúsági szer-

vezetei között segíteni az együttműködést. A projekt célja az volt, hogy feltárja a

kárpátaljai, a Partiumban és Erdélyben tevékenykedő civil szervezetei, közösségei

egymásra találásának lehetőségeit, módszereit. E tervező munka eredménye a Ha-

tártalan Híd projekt lett, amelynek keretében 2005. október 24-26-i szeminárium

és az azt követő tapasztalatcsere út a régióban, valamint október 28-30. között egy

kapcsolatépítő látogatás valósult meg Székelyudvarhelyen. 2006-ban kölcsönös lá-

togatásra került sor az iroda munkatársai és a beregszászi  Agora Iroda munkatár-

sai között, majd tudás-, és ismeretátadó találkozó Beregszászon a Youth 2000-2006

program kapcsán és azon túli lehetőségekről. 2006. augusztusában a csíkszeredai

Agora Iroda meghívásával az erdélyi ifjúsági közösségekkel, szervezetekkel való

együtt – tervezés is elindult.

IV. KAPCSOLATI HÁLÓ

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda kapcsolati hálója a hat éves mű-

ködés során folyamatosan bővült, gyarapodott, amely révén 

bővült a látókörébe került, szolgáltatásait igénybevevő szervezetek és közösségek száma,

a specifikusabb területekre szerveződött szervezeteket is megismerte, 

az együttműködő partnerekkel napjainkra regionális hálózatot, folyamatos kap-

csolattartást és közös tevékenységeket képes tervezni és végrehajtani,

számos esetben a korábban célcsoportot jelentő személyek az iroda fejlesztő, kép-

ző tevékenysége révén együttműködői státuszba kerültek, akik később szakértők,

tanácsadók vagy tapasztalatuk révén tudásközvetítők (önkéntesek, mintaprojekt

gazdák) lettek. 

az ifjúsági referensek, ifjúsági szakértők, multiplikátorok egyfelől az iroda fejlesz-

tő munkájának alanyai, de ugyanakkor együttműködő partnerei is.     
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AZ IRODA SZEREPEI

Az iroda a hat év során számtalan szerepkörben végezte munkáját, mely szerepkörö-

ket a széleskörű tevékenységi skálája során szerzett tapasztalatok, a célcsoportjai felől

érkezett igények és a fiatalokkal, szervezetekkel való találkozások felismerései alakítot-

tak ki és formáltak egységessé. Az egyes szerepkörök erősen hatnak egymásra, és egy-

mást kiegészítve válnak teljessé. Az iroda szerepkörei az egyes tevékenységeiben ölte-

nek testet, számos eredményt, hatást indukálva ezáltal együttműködő partnereiben,

és a civil szervezetekben.  
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KATALIZÁTORKÉNT

Ösztönzéseket ad a forrás lehetőségek kiaknázásához, az ötletből a projektté váláshoz,

a szervezetté váláshoz, az önkéntesség eszméjének terjesztéséhez, a települési ifjúsági

munka fejlesztéséhez, a közösségek létrejöttéhez és a kapcsolati tőkék erősítéséhez.

Lelkesítést, bátorítást ad nemzetközi kapcsolatok kialakításához és együttműködé-

sekben való részvételhez. 

SZEMLÉLETFORMÁLÓKÉNT

Hozzájárul a felnőttek és a döntéshozók körében a fiatalok döntésekbe való bevo-

násához és a döntéshozók-fiatalok/szervezetek kölcsönösségen alapuló együttmű-

ködésének kialakulásához.

Erősíti a fiatalok erőforrást jelentő szerepét, valamint az önálló gondolkodásnak

és cselekvésnek helyet adó nevelői szerepet.  

Fokozza az alulról érkező igények elfogadását a felülről irányított kényszerű cselek-

vésekkel szemben.

A regionális szemléletet erősíti.

KÖZVETÍTŐKÉNT

Közelebb hozza az azonos célokért dolgozó civil szervezeteket.

Találkozási felületet nyújt a forráselosztók és a régió civil szereplői között.

Elősegíti a regionálisszintű tapasztalatátadást és az egymástól tanulást az ifjúsági

ügyek területén működő szereplők között.

A civil szervezetek és közösségek híreinek, eseményeinek továbbításához helyet ad

különböző információközvetítő csatornáin keresztül.

FEJLESZTŐKÉNT

Hozzájárul a civil szektor fenntarthatóságához, sikeres önmenedzseléséhez és kö-

zösségek kialakulásához majd szervezettudatosabbá válásához.

Hálózatok létrejöttét és működését generálja.

Partneri gondolkodást indít el a döntéshozók és a szervezetek, illetve a felnőttek

és a fiatalok között.

Helyi fejlesztési folyamatokat indukál.

Hozzájárul a településeken az ifjúsági munka fontosságának elfogadásához, a helyi szol-

gáltatási tevékenységek elindításához, a fiatalok helyi igényeinek figyelembevételéhez.
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Képzési alkalmaival illetve sorozataival elősegíti a szervezetek és ifjúsági területen

működő aktorok tudását, felkészültségét, ismereteinek bővítését az adott ifjúsági

munkával vagy nonprofit menedzsmenttel kapcsolatos területen.

EGYÜTTMŰKÖDŐKÉNT

Összhangba hozza szolgáltatási körét más civil és ifjúsági szolgáltató központokkal.

Képes szolgáltatásait sokoldalúvá és még elérhetőbbé tenni partnerei bevonásával.

Kész és nyitott újabb kapcsolatok kialakítására.

Képes hálózatokat létrehozni és azokat hatékonyan működtetni.

Újabb együttműködéseket, partneri kapcsolatokat generál környezetében.

MONITORING SZEREPKÖRE RÉVÉN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI

SZOLGÁLTATÓ IRODA

Visszacsatolást nyer munkája hatékonyságáról és a források jogszerű felhasználásáról. 

Személyesen megismeri a régióban működő civil szervezetek munkáját, tevékeny-

ségét, fenntarthatóságát és a mindennapokban jelentkező problémáit, nehézsége-

it, a szervezet értékeit, átadható tapasztalatait, kuriózumait. 

Személyes kapcsolatokat alakít ki a pályázó szervezetekkel, közösségekkel és igé-

nyeiket összegyűjtve szolgáltatásait lehetőségeihez mérten formálja, alakítja.

TUDÁSMENEDZSELŐKÉNT

A hazai és nemzetközi ifjúsági munkával valamint az ifjúsági és nonprofit szektor-

ral kapcsolatos információkat, történéseket, érdekes híreket, szakmai elgondolá-

sokat, gyakorlatokat összegyűjti, és közkinccsé teszi.

A régióban létrejött civil tudást összegyűjti és közvetíti.

A konferenciákon, fórumokon, kerekasztalokon való jelenlétével kitekintést, rálá-

tást szerez a régióban és az országban történő folyamatokról.

ÉRTÉKELŐKÉNT, ELEMZŐKÉNT

Vizsgálja és elemzi a regionális ifjúsági folyamatokat, változásokat, fejlődéseket és

a célcsoport igényeit.

A vizsgálatok eredményeit körültekintően beépíti a szolgáltatásaiba, egyéb straté-

giai tevékenységébe.
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RECEPTORKÉNT

Érzékeli a környezetében elinduló változásokat és igényszükségleteket, amelyekre

hatékonyan igyekszik új megoldásokat, válaszokat keresni.

Építve a változások, szükségletek felismerésére képes átlátni a szolgáltatási hiányo-

kat, hiányosságokat, amelyeket pótol, kiegészít új tevékenységi körök elindításával. 

Képes a különböző folyamatok, hatások között összefüggéseket és ok-okozati vi-

szonyt felismerni, majd lehetőségei szerint különböző módszerekkel ezeket orvo-

solni, javítani. 

FEJLESZTÉSI TENDENCIÁK

2000 2006
tapasztalatgyűjtés tapasztalatátadás
tudásszerzés tudásátadás
kapcsolatok kiépítése hálózatok működtetése, kapcsolatszervezés
tevékenység egy helyből való irányítása multiplikátorok bevonása
mennyiségi szolgáltatás specifikus, minőségi szolgáltatás
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

alapok lerakása,

szolgáltatások

kialakítása és

megszervezése,

ismerkedés a

szervezetekkel

és a régióval

az iroda szol-

gáltatásainak

mennyiségbe-

li fejlesztése,

hálózatok ki-

alakítása

szolgáltatá-

sok minőségi

fejlesztése, új

tevékenységi

körök, erősö-

dő kapcsola-

tok, szakmai

tudatosság

párbeszéd

programok

erősítése,

új hálózat

kialakítása,

az iroda (el)

-ismert-

ségének

növelése

erős és széles

intézményi

háttér kiala-

kulása, sza-

kértői hálózat,

szorosabb

kapcsolat

más regioná-

lis szerveze-

tekkel, az iro-

da közvetítő

szerepének

erősödése

tudásgyara-

podás, kész-

ségfejlesztés

az irodában,

az összegyűj-

tött tapaszta-

latok, tudás

megosztása,

erősödő ifjú-

sági szakér-

tői munka,

új elemek a

szolgáltatá-

sokban, új

cé lcsopor -

tokkal való

kapcsolat -

építés

elemző, nyomon-

követő magatartás

erősödése, innová-

ciós készségfejlesz-

tés, nagyobb rend-

szerekhez való

illeszkedésre való

felkészülés (NFT

II.) tudásközvetítés

és megosztás hatá-

ron túli magyar if-

júsági szervezetek

körében, együttmű-

ködés fejlesztés kár-

pátaljai és erdélyi

ifjúsági közössé-

gekkel



V. KOMMUNIKÁCIÓ, KIADVÁNYOK

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda kommunikációs stratégiai célki-

tűzései:

Az iroda arculatának folyamatos formálása, minél több helyen való megjelenítése

szolgáltatásai, tevékenysége révén.

Régi és új szolgáltatásai ismertté tétele a bővülő célcsoport körében, hangsúlyoz-

va, hogy azok a szervezetek igényeire épülnek.

Az észak-alföldi régió civil szervezetei részére a különböző médiumokban és az iro-

da kommunikációs felületein való megjelenési lehetőség biztosítása.

KOMMUNIKÁCIÓS ALAPELVEK

Az észak-alföldi régió médiumainak egyenlő tájékoztatása az iroda híreiről.

Külön odafigyelés a civil szféra iránt érdeklődő médiumok rendszeres tájékoztatá-

sára.

Közvetítő szerep betöltése a kifejezetten civil hírek iránt érdeklődő médiumok és

a szervezetek között.

Az elektronikus úton folyamatos kommunikációs kapcsolattartás nonprofit szer-

vezetekkel.

Az Iroda eseményeinek, felhívásainak továbbítása és megjelentetése.

További csatornák felkutatása az információ kisebb településre való eljuttatása ér-

dekében.

A civil szervezetekkel való partnerségi viszony hangsúlyozása az iroda kommuni-

kációjában. 

KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEK

Mátrix, a régió ifjúsági információs újságja

Évente 9 alkalommal 1300 példányban jelenik meg 2000. októbere óta.

E-mátrix, a heti elektronikus hírforrás

2004-ben jött létre ez a kommunikációs felület, melyet heti rendszerességgel küld ci-
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vil szervezeteknek, szabadidő szervezőknek, ifjúsági referenseknek, teleházaknak,

szakértőknek, polgármesteri hivataloknak információkat.

www.eszakalfold.info, böngészde a szörfök szárnyán 

Ez az a felület, amelyet bármekkorára nyitható, mindig bővíthető, újítható és letölt-

hető. 2003-ban hozta létre az iroda, a regionális ifjúsági tanács, a régió civil életének

bemutatása, és annak szakmai fejlesztése céljából. Az aktuális hírek közvetítése mel-

lett tudástár is működik a felületen, mely folyamatosan bővül. pl.: ifjúsági koncepci-

ók, ifjúságkutatások, tematikus angol nyelvű szakszótárak, elektronikus hírlevelek

közreadásával.

Éves Jelentés, az összegzések hű tükre 2001 óta

Az éves jelentésekben az iroda számba veszi az elmúlt év hatá-

sait munkájára nézve, a fejlesztési irányvonalakat és az egyes

feladatterületeken elért eredményeket is. A nyomtatott formá-

ban megjelenő kiadványt partnerszervezetei, önkormányzatok

ifjúsági referensei, testületek és szakértők kezébe juttatja el.

AZ IRODA MEGJELENÉSE MÁS KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEKEN:

Az előbb felsorolt kommunikációs csatornákat az iroda alakí-

totta ki és tartja fenn. Mindemellett más csatornákat is hasz-

nál. A leggyakrabban használt közvetítő csatornák: www.non-

profit.hu., www.civilmagyarorszag.hu, www.mobilitas.hu, a multiplikátor hálózat, valamint

a régió három megyéjében működő civil ház. Ugyanakkor a civil házak elektronikus hírle-

veleiben, honlapjaikon is megjelennek az iroda hírei. A Mátrix és később a 7Próba magazin-

műsorok is beszámoltak/beszámolnak az iroda aktuális híreiről. A nyomtatott sajtót illető-

en, a megyei hírlevelekben rendszeresen jelennek meg az iroda hírei, felhívásai és pályázati

lehetőségek. A régióban található helyi televízió csatornák (kb. 13) folyamatosan sugározzák

az irodával kapcsolatos híreket a 7Próba adásain keresztül, illetve a sajtótájékoztatókon, ren-

dezvényeken és képzéseken is megjelennek a tv állomások munkatársai. Sajtótájékoztatók

száma: 62. Ezeken a csatornákon keresztül is tájékozódhatnak a civil szervezetek, ifjúsági kö-

zösségek egymás és az iroda híreiről. 
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MULTIPLIKÁTOROK ÉS EURODESK HELYI PARTNEREK

Az Eurodesk Pontok információ-szolgáltatást nyújtanak az európai oktatási, képzési

és kulturális kérdésekről valamint elősegítik a fiatalok európai programokban való

részvételét. A multiplikátorok egy önkéntes alapon szerveződő hálózat, amely elősegí-

ti – jelenleg kizárólag- a nemzetközi ifjúsági munka kiszélesedését az észak-alföldi ré-

gióban, de hatással van helyi fejlesztési folyamatokra is. 

VI. MŰKÖDÉS A SZÁMOK TÜKRÉBEN
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Multiplikátorok Eurodesk Pontok

Dr. Nagy Judit Pont Iroda DebrecenEgyetem tér 1.

Vadné Árvai Ilona Mezon Iroda DebrecenBatthyány u. 2/b

Dr. Páricsi Zsolt Hajdú-Bihar Megyei EIP DebrecenKálvin tér 4.

Bobikné Sándor Erzsébet Mustárház Nyíregy-házaSzent I.u. 20.

Enyedi Imre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei EIP SzolnokKossuth tér 2.

Fróna Katalin Vár Nyelviskola KisvárdaIskola tér 2.

Groska Éva Erdőspusztai Kistérségi Humánfejlesztő Egyesület HajdúbagosNagy u. 117-119.

Saját szervezésű konferenciák 26

Saját szervezésű képzések 36

Képzéseken résztvevő szervezetek száma 1145

A YOUTH 200-2006 program bemutatásának alkalmai 78

Információs napokon résztvevők száma (Youth programmal együtt) 4345

A regionális forrásokra beérkezett pályázatok száma 4191

Mátrix újság megjelenésének száma 53 szám

E-mátrix elektronikus hírlevél száma 97 alkalom

Honlap látogatók száma 2004. október-2006. június 16.638



ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI TANÁCS (ÉARIT)

A kormányzati ifjúsági pénzalapok decentralizált, helyi szinten történő felhasználása

2000. tavaszán a regionális ifjúsági tanácsok megalakulásával valósult meg. Az Észak-

alföldi Regionális Ifjúsági Tanácsnak, mint pályáztató és forráselosztó testületnek el-

sődleges feladata, hogy a központi költségvetésből (Gyermek és Ifjúsági Alapprogram)

kapott forrásokra pályázatot írjon ki, és döntsön a támogatásokról. Az Észak-alföldi

Regionális Ifjúsági Tanács működésének öt évében következetesen, hosszú távra ter-

vezve, a szervezetek igényeit, szükségleteit maximálisan figyelembe véve jelentette meg

pályázati kategóriáit. Vannak olyan kategóriák, amelyek mind a hat évben megjelen-

tek, és vannak olyanok is, amelyek bizonyos években már nem kerültek meghirdetés-

re forráshiány miatt. 

Összességében véve az alábbi témakörök meghirdetésével kívánta a tanács a régió if-

júsági civil társadalmát megerősíteni: 

szervezeti élet fejlesztését és fenntarthatóságának biztosítását célzó működési tá-

mogatások 2000 – 2003 majd 2005-2006 között;

részvétel ösztönzése települési ifjúsági fórumok és kerekasztalok létrejöttének tá-

mogatása 2000-2006 között folyamatosan;

gyermek és ifjúsági programok, melyek a fiatalok közössé-

gének kezdeményezésével, és aktív közreműködésükkel va-

lósulnak meg, (2000-től minden évben meghirdetődik);

2003 óta olyan innovatív ifjúsági szolgáltatások támo-

gatására, amelyek hatással vannak a település egészére;

2001-2005 között regionális ifjúsági találkozók szerve-

zésére volt lehetőségük a szervezeteknek támogatást igé-

nyelni;

nyári táborok szervezésére 2002-től minden évben lehe-

tett pályázni;

az ifjúságfejlesztő programok támogatása a települések

megtartó erejének növelését és közösségfejlesztő-folya

matok elindítását célozta meg 2002-től-2006-ig,
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a regionális televíziós ifjúsági magazinműsor a régió szervezeteinek, a tanácsnak és

az irodának nyújt megjelenési felületet, sikeres szervezetmenedzselést 2001 óta;

a képzések támogatásával a szervezetek humán erőforrását kívánta fejleszteni a ta-

nács (2001);

2002-2006 a játékkultúra fejlesztését célzó Vackor Mozgó Játéktár Busz szolgáltatá-

sainak igénybe vételére pályázhattak a települések;

szervezetek külső és belső kommunikációját segítő pályázati kategóriákat hirdetett

meg (2001.2002,2003, 2004);

2004-2006 között az ifjúságbarát önkormányzat díj címmel támogatja az ifjúsági

ügyek mellett elkötelezett településeket;

Ifjúsági munka szereplői, ifjúsági szervezeteket bemutató kiadvány támogatása

2002, (a megjelent termék: Regi kalauz) Legjobb projektek a régióban kiadvány tá-

mogatása 2003. (megjelent termék: Gyémántcsiszolók);

Innovatív ifjúsági szolgáltatások támogatása 2003-tól 2005-ig.

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI TANÁCS ÉVENKÉNTI KERETÖSSZEGEI (2000–2006)

VII. MUNKATÁRSAINK

Az Iroda a 6 éves munka során egymástól független munkaköröket alakított ki, ame-

lyekért egy-egy személy a felelős. A munkakörök átláthatóak, világosak és jól koordi-

náltak. A nagyobb projektek és az éves munka megtervezésére, valamint a pályázati

monitorozásokra való felkészülésre az iroda munkatársai közösen készülnek és együtt

dolgoznak. 
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2000 25036000

2001 55955000

2002 55000000

2003 56012000

2004 25077000

2005 49570000

2006 53458000



IRODAVEZETŐ

Katona Mária, 2000-2006 

PR FELADATOK, RENDEZVÉNYEK, KÉPZÉSEK

Bánszegi Zsuzsa, 2000-2006 

PÁLYÁZATI KOORDINÁTOR

Asztalos Sándor, 2000-2001

Horváth Marianna, 2001 -2006

PÁLYÁZATI ASSZISZTENS

Szabó Kriszta, 2000-2003

Nagy Mariann, 2002-2005 

Hársfalvi Eszter, 2005-2006

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KOORDINÁTORA

Földesi Szabolcs, 2000-2004

Huszti László, 2004-2006 

Kollát-Éri István, 2006

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ

Vincze Béla, 2000- 2003, 

Szabó István, 2003-2006 

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ

Lékó Lajosné, 2000-2006

INFORMÁCIÓ

Papp Anikó, 2004

Kemecsei Sára, 2005

Hajdan Bernadett, 2005-2006

RENDSZERGAZDA

Kemecsei Solt, 2000-2002

Tóth Sándor, 2002-2006
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Kiadta a Belvedere Meridionale

és a Mobilitás Regionális Fejlesztési Igazgatóság

Felelős kiadó: JANCSÁK CSABA kiadóvezető

Borítóterv: MAJZIK ANDREA

Műszaki szerkesztő: SZUPERÁK ATTILA

www.belvedere.meridionale.hu

szerk@belvedere.meridionale.hu

terjesztes@belvedere.meridionale.hu


