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A VIII. Település és Ifjúsága Konferencia programja

2008. április 10. csütörtök
Délelôtti plenáris ülés, levezetô elnök Beke Pál*
Szakállamtitkári megnyitó Rauh Edit*
A települési ifjúsági munka tevékenységterületei Wootsch Péter
Az ifjúsági munka kapcsolódása az európai uniós fejlesztési lehetôségekhez 
Ditzendy K. Arisztid
Az ifjúsági szakma önmeghatározásának kérdései a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában 
Dr. Nagy Ádám
A Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár Földi László*
Az ifjúsági munka fogalomtára, Eurodesk Letenyeiné Mráz Márta 
A Mobilitás akkreditált képzési tervei 2008 Vajda Árpád
Délutáni plenáris ülés, levezetô elnök Joós Tamás
Szakma- és szervezetközi együttmûködés a helyi ifjúsági munka fejlesztésében 
Beke Márton, Kárpáti Árpád
 A Fiatalok Lendületben program helyi ifjúsági munkát támogató elemei Szabó Csilla*
„Kapocs” szisztéma, avagy az alkalmazkodási problémákkal küzdô fiatalok segítésének 
gyakorlata és rendszere Szabó András
Alternatív napközbeni ellátás a helyi csellengô, fogyatékos, valamint a csupán közösségbe 
vágyó gyerekek és fiatalok részére Tóth Ferencné*
Ifjúsági ház Hajdúnánáson Szabó István*
Ifjúsági közösségfejlesztés Komáromban Monostori Éva*
Településrészi kultúrház egyesületi mûködtetésben Szekér Tamás*
Ifjúsági közösségi terek Szombathelyen Takácsné Pálhegyi Beáta
Szekcióülések:
1. Közvetett ifjúságsegítés, avagy hivatali/hivatalos ifjúsági segítômunka
szekcióvezetô: Beke Pál
Megyei ifjúsági koncepció és stratégia Kapus Krisztián
Városi ifjúsági koncepció és cselekvési terv Dr. Kállai Mária*
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Hódmezôvásárhelyen Horváth Tibor*
Kamaszparlament Ózdon Farkas Éva*
2. Közvetlen ifjúságsegítés, avagy az ifjúsági aprómunka
szekcióvezetô: Letenyeiné Mráz Márta
Útkeresési stratégiák az ifjúsági szektorban Kékesi Emma
Fiatalok Kistarcsán Kereszti Ferenc
A VE-GA Szövetség segítô szerepe a „Szentesi modellben” Korom Pál*
Ifjúsági egyesület Encsencsen Hornyák Éva
Roma Szolgálat a Józsefvárosban; iskola utáni program fiataloknak Csorba Zoltán*
Az oszkói Hegypásztorkör ifjúsági munkája Nagy Ádám*
Az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálat tevékenységrendszere Verebélyi Attila*
A HELPI tevékenységrendszere Jakubács László*
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„Alternatíva”; Ifjúsági iroda a Pécs plázában Posta János*
3. A települési ifjúsági munka tevékenységterületei
szekcióvezetô: Wootsch Péter
4. Szakmai- és szervezetközi együttmûködések a helyi ifjúsági munka fejlesz-
tésében
szekcióvezetô: Ditzendy Károly Arisztid
5. Az ifjúsági szakma önmeghatározása és a Nemzeti Ifjúsági Stratégia
szekcióvezetôk: Kádár-Csoboth Péter, Dr. Nagy Ádám*
Esti plenáris ülés, levezetô elnök Joós Tamás
A „Menedék”- program bemutatója Nyirati András*
A pécsi Extrémsport központ bemutatása Sipos László*

2008. április 11. péntek
Plenáris ülés, levezetô elnök: Letenyeiné Mráz Márta
Ifjúsági szervezetek együttmûködése
Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért Szendrei Szilárd*
Az egri Városi Diáktanács mûködése Kormos Adrienn*
Pécsváradi Kistérségi Ifjúsági Fórum munkája Farkas Anita*
Szatmári ifjúsági együttmûködés Lakatosné Sira Magdolna
Kommunikációs kezdeményezések
„Mobilitás” ifjúsági magazinmûsor Keresztesi Andrea
Fûnyíró Cafe internetes rádió Tóth Bálint
A szekcióvezetôk beszámolói
Zárszó Bodor Tamás*

A konferencián elhangzottak közül azokat az elôadásokat, amelyek szerzôi szövegüket 
a többször módosított határidôre írásban is megküldték, és így kiadványunkban is 
szerepelhetnek, a fenti programban *-gal jelöltük. Megjegyezzük, hogy az elsô anyagként 
a konferencia szakállamtitkári megnyitóját, utolsóként a zárszót közöljük; ezen belül a 
szövegeket szerzôik ábécérendjében soroltuk.
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Szakállamtitkári megnyitó
Rauh Edit szakállamtitkár, Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Országos ifjúságszakmai törekvések
Ifjúságpolitikai intézményrendszer 2006. évi átalakulását követôen: 

SZMM Esélyegyenlôségi Szakállamtitkárság – Gyermek és Ifjúsági Osztály, - 
Mobilitás – szakmai innovatív központ, - 
SZMI – gyermek és ifjúságkutatás, - 
ESZA Kht. pályázatkezelés- 

Az országos ifjúságpolitikai szakigazgatási általunk irányításának megfogalmazott és 
követett alapelvei:

partneri együttmûködés,- 
a szakmafejlesztési ügyek támogatása,- 
szenzitivitás,- 
a fiatalokkal közvetlenül foglalkozók megerôsítése,- 
rendszerszerûség.- 

A gyermekek és az ifjúság helyzetérôl, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel 
összefüggésben 2005. évben megtett kormányzati intézkedések elfogadásáról szóló 
95/2007. (X.31.)OGY határozat 2. c) pontjában foglaltakban az Országgyûlés felkéri a 
Kormányt, hogy „az Ifjúság2000 és az Ifjúsági2004 kutatások mintájára gondoskodjon 
az Ifjúsági2008 kutatás elvégzésérôl.  Mind a kormányprogram, mind az Országgyûlési 
határozat végrehajtása egyben azt is jelenti, hogy az Ifjúság2008 nagymintás kutatás 
lebonyolítása megalapozza, illetve elôsegíti a magyarországi fiatalok helyzetének jobb 
feltárását, a hátrányok leküzdésének hatékonyabb stratégiájának elôkészítését. Az immár 
harmadik alkalommal sorra kerülô ifjúságkutatás arra is lehetôséget ad, hogy a felvett 
adatok immár folyamatjellegû értékelésével segítse az ifjúságpolitika döntéshozóinak és 
végrehajtóinak munkáját.

Az idézett OGY határozat 2.b) pontjában szereplô feladat – „2008. december 
31-ig dolgozza ki és terjessze elô a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát” – végrehajtását is jelenti. 
A Stratégia tervezetében az ifjúságban rejlô társadalmi erôforrások kibontásához, illetve a 
fiatalok társadalmi integrációjának elôsegítéséhez, mint prioritáshoz kapcsolódva többek 
között az alábbi célokat tartalmazza:
Átfogó cél: az ifjúságban rejlô erôforrások kibontásának és a fiatalok társadalmi 
integrációjának elôsegítése.
Horizontális célok:

az európaiság megélése – az Európai Unió és az Európa Tanács által deklarált - 
társadalom és ifjúságpolitikai érté- és célrendszer megjelenítése az ifjúságpolitikai 
cselekvésekben,
az esélyegyenlôség elôsegítése – ifjúsági csoportok és az érintettek - 
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kirekesztettségének és kisodródásának megakadályozása,
az élhetô környezet – a fenntartható fejlôdés szempontrendszerének - 
érvényesítése.

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia alapvetései:
a stratégia mint önálló, döntésképes egyénekre tekint az ifjúsági korosztályok - 
tagjaira
a stratégia célcsoportja – annak kiterjesztô értelmezésével – a kortárscsoport - 
szerepének elsôdlegessé válásának megjelenésétôl a másokért való 
felelôsségvállalásig terjed
az ifjúság erôforrás- 

Nemzeti Ifjúsági Stratéga középtávon – 2008-2023 közötti idôszak – határozza meg az 
elérendô célokat, amelyek elérését is lehetôvé tevô indikátorokat is megjelöl. 
(A Nemzeti Ifjúsági Stratégia szakértôk által jóváhagyott változatát a Miniszteri Tanácsadó 
Testület tagja, Dr. Nagy Ádám mutatta be részletesen a konferencián.)
A stratégia alkotás folyamatában részt vevô ifjúságkutatók munkájuk során 
komplexitásra törekedtek úgy, hogy a jelenlegi helyzet elemzésébôl kiindulva 
fogalmazták meg a társadalmi célokat és az állami feladatokat. Munkájuk során az eu-s 
tervezési keretrendszert alkalmazták.

A szakértôkkel együtt mi is arra törekedtünk, hogy a stratégia ideológiamentes 
megközelítéssel tárja fel a jelent, és vázolja fel a kívánt jövôt, amely lehetôvé teszi, hogy 
pártszimpátiától, egyéni ideológiától függetlenül minden érintett magáénak érezhesse a 
stratégiát kormányzati ciklusoktól függetlenül. A majd – reményeink szerint – elfogadott 
stratégia, az eu-s projektfinanszírozási rendszerhez is igazodva két-három éves cselekvési 
tervek alapján fog megvalósulni, ezekben a cselekvési tervekben konkrét feladat, felelôs, 
és forrás megjelöléssel válik konkrét feladattá mindaz, ami a stratégiában megjelenik.
Elkészült a stratégia „nulladik verziója”, amelyet szándékaink szerint széleskörû társadalmi 
vitára bocsátunk, mert fontosnak tartjuk, hogy az érintett korosztályok tagjai és szervezeteik 
részt vegyenek a stratégia készítésében, mert csak így várható el, hogy a megjelölt célokat 
magukénak vallják, elérésében közremûködjenek. Az elôkészítô munka arra is lehetôséget 
adott, hogy áttekintsük a stratégia által érintett területek jogszabályi környezetét is, hogy 
ahol szükséges, módosítást kezdeményezhessünk.

Európa Tanács nemzeti ifjúságpolitikai riport folyamata
A Magyar Ifjúságpolitikai Riport, Európában tizenötödikként készült el, a Magyar 
Kormány önként vállalta az ifjúságpolitikai átvilágítást. A folyamat röviden, az elkészült 
magyar jelentést az ET monitoring csoportja áttanulmányozta, majd két alkalommal – 
2007 szeptemberében és novemberében - hazánkba látogatott, ezen tapasztalatokkal is 
felvértezve készítették el saját jelentésüket és fogalmazták meg ajánlásaikat. Ezt követôen 
került sor a nemzeti, majd a nemzetközi meghallgatásra. A magyar riport szakmai 
tartalmának összeállítására, a szakmai tartalom kialakításának koordinációjára a Magyar 
Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete (MTA PTI) kapott felkérést.
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Kidolgozásra került, majd több körben lefolytatott szakmai egyeztetések alapján 
készült el a témastruktúra fejezetei szerint:

a hazai ifjúságpolitika történeti áttekintése, - 
a szabályozási, finanszírozási jellemzôk bemutatása, - 
a közigazgatási struktúra megjelenítése, - 
az ifjúságpolitika eszközrendszerének, konkrét programjainak, illetve - 
a hivatalos dokumentumok alapján regisztrálható stratégiai céljainak - 
bemutatása. 

A monitoring team 2007 szeptemberében személyesen találkozott az ifjúságpolitikai 
folyamatok kormányzati és civil szereplôivel, döntéshozóival, különbözô helyszíneken 
tájékozódott az e területen folyó munkáról, a magyar ifjúság és az ifjúságpolitika 
helyzetérôl, mûködésérôl, valamint betekintést nyerhetett a fejlesztési folyamatokba. Ezt 
követôen (2007. november 5-10. között) ismét Magyarországra látogattak, hogy a korábbi 
ismeretek, tapasztalatok alapján vidéki központokat felkeresve vehessék szemügyre a 
helyi, települési szinten zajló munkát. Az „alulról felfelé” történô megközelítés jegyében 
ez alkalommal több fôvárosi ifjúsági információs iroda mellett Karcag, Debrecen és 
néhány környezô kisebb település (Vámospércs, Encsencs) ifjúsági irodáját, klubját 
tekintették meg, illetve polgármesterekkel, helyi döntéshozókkal folytatott beszélgetéseik 
során bôvíthették ismereteiket. A nemzeti riport és a két látogatás alapján a monitoring 
team saját jelentést állított össze.  2008. február 13-án került sor a Nemzetközi Jelentés 
nemzeti meghallgatására az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központjában, 
ahol a nemzetközi szakértôi csoport bemutatta elkészült jelentését. A meghallgatás során 
mind az érintett minisztériumok képviselôi, mind pedig a civil és egyházi résztvevôk 
véleményezték és kiegészítették az elhangzottakat. 2008. március 11-én az Európa 
Tanács Nemzetközi Ifjúsági Döntéshozó Testületének delegáltjai elôtt a miniszter asszony, 
valamint Laki László tudományos fômunkatársa mutatta a magyar Nemzeti Jelentést és 
válaszolt a résztvevôk kérdéseire.

Az Európa Tanács szakértôi csoportja szintén ezen az ülésen prezentálta saját jelentését 
a nemzetközi testület delegáltjai számára, amelyben az alábbi témákban fogalmazták meg 
a magyar ifjúságpolitika elôtt álló fôbb kihívásokat és ajánlásokat:

ifjúságpolitika – regionalizáció és finanszírozás- 
ifjúsági munka és ifjúsági információ területe- 
fiatalok társadalmi részvétele- 
oktatás és foglalkoztatás- 
szegénység- 
kulturális sokszínûség- 
illetve állandóság, normatív finanszírozás- 

Az Európa Tanács a késôbbiekben, a riportban foglaltakhoz képest – magyar felkérés 
esetén -  két - három év múlva monitorozza a változásokat.

A hagyományos ifjúságpolitikai források mellett elsôrendû feladatunk az eu-s források 
bevonása, gondolok itt elsôsorban az ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) és az ÚMVP 
(Új Magyarország Vidékfejlesztési Program) programokra, ahol az ifjúsági szempontok 
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érvényesítésével kell biztosítanunk a hazai és eu-s források egymásra épültséget, az 
ifjúsági szervezetek pozicionálását.

Az Európai Unió Tanácsa által elfogadott Ifjúsági Fehér Könyv négy ifjúságpolitikai 
prioritást határoz meg: ifjúság információ, ifjúsági részvétel, ifjúsági önkéntesség, „az 
ifjúság jobb megismerése - ifjúságkutatás”. A Fehér Könyv célja, hogy a négy prioritás 
kapcsán erôsödjön a nemzeti kormányok közötti ifjúsági koordináció. A folyamat 2008-
ban aktuális feladatát – a fiatalok jobb megismerése – október 15-ig az SZMI Gyermek- és 
Ifjúságkutatási Fôosztálya készíti el. 
Települési ifjúsági munka számára segítséget jelent az ún. „Kapcsos könyv”, amelyet 
Mobilitás munka csoportja készít el, ebben a kiadványban megtalálható lesz mindaz a 
szakmai minimum és módszer, amely a települési ifjúsági munkát végzôk számára 
kézikönyvként szolgálhat majd.

Nemzeti Ifjúsági Információs Dokumentációs Adatbázis – NIIDA –elkészült, 
így 2007 decemberében mûködni kezdett az az interaktív tudásbázis, amely a Mobilitás 
honlapján érhetô el, és az ifjúsági szakma minden résztvevôje, érintettje számára 
összegyûjtve tartalmazza, amit az ifjúsági munkáról tudni lehet és tudni érdemes. Ez a 
tudásbázis akkor tölti be szerepét, ha folyamatosan fejlôdik, megújul, ha a korosztályhoz 
tartozók és korosztállyal foglalkozók használják, bôvítik.
 Ifjúságsegítô képzés –  2008 szeptemberétôl már az újonnan kidolgozott, 
modulrendszerû  SZVK alapján kezdôdik meg a felsôfokú ifjúságsegítô szakképzés, a jövô 
évre tervezzük az ifjúsági szakértôi szak fejlesztését.
 Folytatni kívánjuk a jó gyakorlatok bemutatását, illetve bôvíteni kívánjuk a 
lehetôséget. Egyfajta akkreditációs lehetôség kínálunk azon szervezeteknek, amelyek úgy 
érzik, hogy az általuk kidolgozott, kipróbált módszer kiérdemli a Mintaprojekt címet, így 
a már jól mûködô, megfelelôen dokumentált, modellértékû programok mások számára is 
megismerhetôek és adaptálhatók lesznek. Az ifjúsági turizmus területén is nagy elôrelépés, 
hogy a turizmus törvényben megjelennek az ifjúsági turisztikai feladatok, amelyek alapját 
jelentik az ifjúsági turizmus stratégiájának.
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Település és Ifjúsága konferenciasorozatról
Beke Pál népmûvelô/közösségfejlesztô

A Település és Ifjúsága konferenciasorozat elôzményei a gyermek- és ifjúsági 
önkormányzatok 1992-ben kezdôdött elterjesztésével összefüggô szakmai 
fejlesztômunkához kapcsolódnak. A létrejött ifjúsági formációk mûködésének néhány 
esztendôs hazai tapasztalatai ugyanis rávilágítottak a települési ifjúsági munka akkori 
elhanyagoltságára és magára-maradottságára. Ehhez képest volt feltûnô különösség, 
hogy az egyik, az 1995-ben szervezett magyar-francia gyermekönkormányzatos 
cserekapcsolat révén megismert, a normandiai Fécampban dolgozó kollega a francia 
kisváros ifjúsági referense volt. Munkájának alapos megismerése után az álláshely 
hazai honosításába kezdett a Közösségszolgálat Alapítvány annak reményében, hogy az 
álláshely itthoni megvalósítása majd megoldja ezen szervezôdések helybéli konfliktusait, 
megteremti szervesülésüket az önkormányzatok struktúrájába, és elôsegít más, a 
településeken kívánatos, az ott élô fiatalok aktivizálását jelentô tevékenységek kialakulását 
és gondozását.

Mindezek érdekében gyûjtötte maga köré 1995 ôszén a Közösségszolgálat 
Alapítvány egy korabeli pályázat résztvevôi közül a különféle településeken a helybéli 
fiatalokért dolgozó akkori szakembereket. A velük folytatott párbeszéd eredményeképp 
1996 – 1997. folyamán ez a társaság fogalmazta meg aztán egy olyan országos szakmai 
civil szervezet szükségességét, ami a települési ifjúsági munka önállósulását és fejlesztését 
célozta. Ôk fogalmazták meg a települési ifjúságsegítôi munka helyi letéteményese, 
egy elképzelt ifjúsági referensi feladatkör hazai kívánalmait is. Fejlesztômunkájuk 
eredményeképp végül (hosszas bejegyzési herce-hurcákat követôen) 1998-ban 
megalakult Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség, az IFÖSZ, mint a települési ifjúsági 
fejlesztômunkát szorgalmazó kiemelten közhasznú szervezet. A Szövetség megalakulását 
megelôzô alkalmi tanácskozások, majd az IFÖSZ mûhelyeiben kidolgozott alapelvek 
szerint kerültek aztán alkalmazásra az elsô települési, elôbb fôvárosi kerületi, majd városi, 
késôbb megyei és kistérségi ifjúsági referensek. Alkalmazásukat egy, erre a feladatkörre 
fogalmazódott központi bértámogatást jelentô pályázat-sorozat is segítette, ami ugyan 
ügyetlenül csak egy éves foglalkoztatottságot ígért, tehát kényszerû perspektívátlansággal 
ugyan, de mégis megteremtette és elterjesztette ezt az azóta már közismert professziót.
 Az 1995 ôsze óta folyamatos, a helyi ifjúsági fejlesztômunkáról (avagy amint 
késôbb rátaláltunk az egyszerûbb szóra: az ifjúságsegítô feladatról) szóló szakmai 
párbeszédhez sok kollega csatlakozott; velük folyamatosan bôvült a korábban csak 
tucatnyi szakemberbôl álló kör. Eközben sok értékes szakember távozott is a különféle 
helyi ifjúságsegítôi beosztásokból. Az önkormányzatok egy részét ugyanis nem 
érdekelte a fiataljaikkal való foglalkozás különösen, hogy e körökbôl gyakran kritikus 
hangok is megfogalmazódtak feléjük. Aktivizálódásuk sok helyütt ez nem párbeszédet 
eredményezett, hanem ledorongolást, tiltást, az ezért „felelôsnek” vélt ifjúsági munkás 
elbocsátását. Ezek a kollegák egy darabig még körünkben maradtak, keserû tapasztalatuk 
is azt szorgalmazta, hogy az eredményeknek, de a kudarcoknak is, egyáltalán: a települési 



10

ifjúságfejlesztô munkának hangot, terepet, nyilvánosságot kellene adjunk. Így, ezért 
és ekként fogalmazódott meg tehát az azóta folytatólagossá vált Település és Ifjúsága 
konferencia ötlete. Megjegyzem, hogy ennek névválasztása tudatos volt: még 1995-ben 
szervezte meg az akkor a kultuszminisztériumban mûködô ifjúsági fôosztály azt a Település 
és Ifjúság címû tanácskozást, ami ugyan sorozattá nem vált, de problémafelvetéseivel 
ugyancsak e konferenciasorozat elôzményének tekinthetô.
 Az elsô összejövetelt 1999 januárjában az akkori Ifjúsági és Sportminisztérium 
megalakulásával kötöttük össze. A csak plenáris formában szervezett két napos 
konferencia valódi „módszervásárrá” vált; több, mint két tucat, a helyi fiatalokat fejlesztô/
aktivizáló eljárást ismertettek az elôadóként meghívott szakemberek azt bizonyítva, hogy 
minden nehézség ellenére ahol akarják, van helybéli ifjúsági munka, és ahol, akarják, 
ott ez önkormányzati támogatást is kap. Ez az elsô konferencia néhány évig ugyancsak 
az IFÖSZ keretében együtt dolgozó munkabizottságokat alapított; az egyik az ifjúsági 
referenseket fogta össze (késôbb ebbôl a munkaformából nôtt ki és önállósodott Ifjúsági 
Referensek Országos Szövetsége); a másik a kistelepülési ifjúsági munkával, az e tárgyban 
óhatatlanul megkötendô települési együttmûködésekkel foglalkozott. Volt a települések 
ifjúság(politika)i koncepciója tartalmával/szerkezetével foglalkozó társaság; lett  a fiatalok 
szabadidô-szervezésének megoldásaival, e tárgyban példatárat szervezni akaró, és lett 
intézményi, a még meglévô ifjúsági házak megmentését szorgalmazó munkabizottság. 
Külön szakmai csapat foglalkozott az ifjúsági munkanélküliséggel, és külön társaság a 
fiatalok lakáshelyzetével. E keretek között fogalmaztuk meg az ifjúsági munkások szakértôi 
jegyzékének létrehozásának szükségességét. Lett olyan munkabizottság, ami az IFÖSZ 
tagszervezetei nemzetközi kapcsolatainak ápolását, de lett olyan is, ami a tagtelepülések 
ifjúságának egymással való, tehát hazai kapcsolatainak fejlesztését célozta - segítette.
 A konferenciasorozat idôvel az egyre növekvô létszámú ifjúságsegítô szakma 
országos fórumává vált, és szinte minden esetben a helyi ifjúságfejlesztô tevékenységek 
hazai példatárát vonultatta fel (egy kivétellel, amikor 2001 decemberében az európai 
települések ifjúsági tevékenységformációival foglalkoztunk). A szervezôk minden esetben 
együttmûködtek az ifjúságügy országosan változó, de folyamatosan létezô struktúráival. 
Ez az együttmûködés a szervezôk számára minden esetben szakmai szabadságot 
biztosított, az viszont mindig természetes volt, hogy az aktuális miniszteriális szándékok és 
intézkedések elmondásának teret adtunk, hiszen az ismertetett lehetôségek meghatározták 
az elkövetkezô idôket, amire felkészülni minden érdekelt érdekét szolgálta.
 A konferenciasorozat elsô hat alkalmát az IFÖSZ szervezte, az utolsó kettôt a 
megváltozott támogatási szisztéma nehézségeit, tehát a költségek utófinanszírozását 
áthidalni képes Vas megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központ. Jellemzôen a kormányváltásokat 
követôen (2003-ban és 2006-ban) maradt el az összejövetel, alapvetôen a pénzhiány 
miatt. Jellemzô helyszíne a Magyar Kultúra Alapítvány budavári székháza, bár a 2007 
márciusában újra megszervezett, immár hetedik alkalomnak a Benczúr Hotel adott 
keretet.
 A konferenciasorozat elôtörténete érzékelteti azt a szerves fejlôdést, ami a 
megakadó cselekvésekre való azonnali válaszkeresésben érhetô tetten. És abban is, 
hogy a megoldanivalók felsorolása, a javaslattétel és a javaslatok megvalósításának 
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szorgalmazása (lásd a korai/korábbi munkabizottságokat!) eredményeképp miképpen 
módosulnak a körülmények olyannyira, hogy mára már jogosítvánnyal rendelkezô ifjúsági 
szakértôk, ifjúságsegítôi képzések, országos stratégia, tevékenységjegyzék, adattár és 
mi minden más van ebben az egyre tudatosodó szakmában! Immár képesek voltunk 
megteremteni a sokáig egyetlen fórum mellett több országos ifjúságsegítô szervezôdést, 
összejövetelt, nyári egyetemet.

És még mi minden más következhet/következik!

Az elsô nap délelôttjén elhangzott ismertetés. Részletesebb információk
a szerzô Méltóságkeresô c. szakmatörténetében,

illetôleg a www.szabadmuvelodes.hu honlapon
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Roma Szolgálat a Józsefvárosban; iskola utáni 
program fiataloknak a Józsefvárosban

Csorba Zoltán igazgató

Azt gondolnánk, hogy egy „speciális” intézménybe járó csoport problémái csak az adott 
erôtérben jellemzôek. Tudjuk, hogy ez nem így van, hanem a problémáink gyakorlatilag 
az országban majd mindenhol megtalálhatók, és most már európai, illetve kimondhatjuk, 
hogy az egész világ problémája. Amitôl specifikusan józsefvárosi, két okot emelnék ki:

-a folyamatos migráció,•	
-és az a kettôsség, hogy gyakorlatilag kerületünk egyetemi városrész (Semmelweis •	
Egyetem, Budapesti Mûszaki Fôiskola, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Károli 
Gáspár Református Egyetem). Itt található a Fazekas Mihály Fôvárosi Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium, az országos pedagógiai intézetek, a Fôvárosi 
Szabó Ervin könyvtár.

A földrajzi távolság jelentéktelen, ugyanakkor a diákok számára ezek az intézmények az 
életben gyakorlatilag elérhetetlenek.
Az Intézménybe járó diákok jellegzetes problémái:

-pszichológia: az iskolai kudarcélmények, melyeknek következményeit nehéz •	
feldolgozni;
-diszkrimináció: a különbözô oktatási intézményekben hátrányosan meg-•	
különböztetik a más nemzetiségûeket;
-kommunikáció: a diákok sokszor nem értik azt a nyelvet, amit az iskola közvetít •	
(korlátozott kód, kidolgozott kód);
-szocializáció (lakókörnyezet, egészség, származás);•	
-krízis: sok esetben jellemzô, hogy családi esemény miatt /válás, haláleset/ a •	
diák nem teljesít, amit az iskola nem tolerál.

Alaphelyzet
-Az intézmény közmûvelôdési feladatkörbe van besorolva, ami miatt sajnos •	
bizonyos pályázatokba nem férünk bele;
-szociálpedagógiai feladatokat ellátó intézmény;•	
-középiskolásokkal foglalkozó;•	
-ezt a magyar rendszer még nem ismeri;•	
-megelôztük az országot, mi csináltuk elôször;•	
-a tevékenység mérhetô és számonkérhetô;•	
-8 munkatárs dolgozik az intézményben;•	
-170 m•	 2-en mûködik a VIII. kerületben, a Déri Miksa - Víg utca sarkán

Az Intézmény három pilléren nyugszik:
szociális,
oktatás,
közmûvelôdés – sport.
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A szociális pillér:
-kapcsolattartás a gyerekekkel, a szülôkkel és aziskolákkal. A Szolgálat •	
okatatásszervezôje az iskolával, a szociális munkás a diákok családjával tartja 
a kapcsolatot. A folyamatos információáramlással nyomon tudjuk követni a 
diákok eredményeit;
-útmutatásunkkal támogatjuk céljaik megvalósítását;•	
-krízishelyzetben (lehetôség szerint) segítünk feloldani a kiváltó okot;•	
-különbözô ösztöndíjak információihoz juttatjuk a diákokat.•	

Az oktatási pillér:
pályaválasztási tanácsadás a gyerekek további céljainak megvalósításához •	
(iskolaváltás, tanfolyam-keresés). Minden tanév elején megjelenô probléma, 
hogy az iskola a normatíva miatt mindenkit felvesz, de már az elsô hónapban 
kiderül, hogy „mások” az elvárások. Ebben az esetben van szükség egy ilyen 
intézményre, aki a tanulót képességeihez mérten helyezi el;
az itt dolgozó pedagógusok a gyerekeket korrepetálják;•	
alapvetôen meghatározó a magyar és a matematika tantárgyak oktatása. Közismert •	
probléma, hogy a diákok nagy részét már a felsô tagozatba se lehetne átengedni, 
mivel alapvetô magyar nyelvi és matematikai hiányosságaik vannak. Ezt a tanító 
szakos kollégák felzárkóztatással helyrehozzák. Szakmai szempontból érdekes 
a helyzet, hogy a tanítói diplomával rendelkezô kollégák sokkal eredményesebb 
munkát végeznek a középiskolás diákokkal;
oktatásszervezés:•	

a diákok iskoláinak folyamatos látogatásával információt kapunk az •	
ottani „életükrôl”;
az osztályfônökökkel kapcsolatot tartunk, a felmerülô problémáknál •	
közösen keressük a megoldásokat;
a szülô és a pedagógus nyelvezete némely esetben eltérô, ekkor mi •	
közvetítünk, hogy megértsék egymást;
információk begyûjtése az iskolákból, a diákról;•	
a jelentkezôk szolgálatos órarendjének elkészítése;•	
beszámolók, és a diákok jellemzésének elkészítése;•	
adminisztráció: nemcsak az iskolai, hanem a szolgálati hiányzásokról, •	
jelenlétrôl is feljegyzéseket vezetünk.
nyelvoktatás: a mai világban egyre fontosabb legalább egy idegen •	
nyelv ismerete, amiben nem csak magyar anyanyelvû tanárok, hanem 
anyanyelvi tanárok is segítenek;
felnôttképzés, átképzés (biztonsági ôr, szakács, fodrász). Jelentkeznek •	
olyan diákok is, akik érettségi vagy már egy szakma elvégzése után 
kérik a segítségünket, hogy keressünk számukra megfelelô képzést.
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A közmûvelôdési -, és sport pillér:
programok szervezése;
klubok:

-„Miért-klub”: Vendégek meghívása az élet különbözô területérôl, amelynek •	
segítségével társadalomismereteiket gyarapítják.
-filmklub: Középiskolai tanagyaghoz kapcsolódó filmek vetítése, majd •	
megbeszélése.

kirándulások: ismerd meg környezeted!
táborok szervezése, lebonyolítása;
táncoktatás: Az identitás erôsítése;
Aerobik- és fitnesz órák.
Közmûvelôdési programjainkon keresztül a diákok olyan tananyagokon túlmutató 
információhoz jutnak, amivel alapmûveltségüket és ismereteiket bôvítik. Eljutnak 
különbözô múzeumokba, kulturális intézményekbe és helyszínekre, ahova egyedül talán 
nem jutottak volna el. Meghatározó a nyári táborozás, mert egész tanévben az ott szerzett 
élmények adják az erôt, a tartalékot.

Törekvéseink arra irányulnak, hogy a Szolgálat tanulóit nyitottabb és átfogóbb 
világszemléletre neveljük. Fontos programjaink közösségfejlesztô és identitáserôsítô 
hatása is.

Eredményeink
A diákok sikeres érettségi, illetve a szakmunkás vizsgája,•	
A tanulók segítése a fôiskolai, illetve az egyetemi felvételiig;•	
A diákok bejuttatása szakmai képzésekbe;•	
több generáció vette igénybe a segítségünket;•	
EZ AZ IGAZI MÉRÉSE A TEVÉKENYSÉGNEK!•	

Hajdani diákjaink közül néhányan világbajnok élsportolók, nemzetközileg ismert mûvészek 
lettek. A diákok közül mára már sokan végzett jogászok, pedagógusok, neves közéleti 
emberek.

A jövô
Alapítvány?
Egyesület?
Megszûnik?
marad önkormányzati intézmény?
Drága? Olcsó?
Mi a cél? A cigány is:

segélyen vegetál,•	
visszacsúszik a deprivációba,•	
kapcsolódik a devianciához.•	
Vagy: adófizetô alkotó polgárokat nevelünk!?•	

További információk
romaszolg@freemail.hu 
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Pécsváradi Kistérségi Érdekegyeztetô Ifjúsági Fórum
Farkas Anita alelnök

A Pécsváradi Kistérségi Érdekegyeztetô Ifjúsági Fórum a pécsváradi kistérség (Zengôalja) 
19 településének fiataljait, ifjúsági és civil szervezeteit, ifjúsági önkormányzatait összefogó 
szervezet, amely 2006 nyarán alakult és elsôdleges célja, hogy keretet adjon a térségben 
élô fiataloknak egymás, valamint a települések megismerésére, közös programok együttes 
megvalósítására. A Fórum célja ezen felül, a kistérségben élô gyermek- és ifjúsági 
korosztály érdekegyeztetése, érdekképviselete, a korosztály jobb életkörülményeinek 
biztosítása érdekében programok kidolgozása, a korosztály tagjainak segítése lehetôségeik 
hatékonyabb kihasználása érdekében. A Fórumhoz bármely, a Pécsváradi Kistérségben 
mûködô, nagyrészt ifjúsággal foglalkozó, nyilvántartásba vett társadalmi szervezet 
(egyesület, szövetség, alapítvány közalapítvány, közhasznú társaság), továbbá minden 
olyan magánszemély (16-35 év között) csatlakozhat, amelyek és akik az Ügyrendben 
megfogalmazott célokkal egyetértenek és a Fórum mûködésének feltételeit elfogadják.

A térség ifjúságpolitikáját két oldalról érdemes megközelíteni:
önkormányzati•	  oldalról az ifjúságügy szabadon választható feladat, és teljes 
mértékben az önkormányzaton múlik, hogy azt milyen mélységben és 
milyen színvonalon valósítja meg;
civil•	  oldalról, ha a civilek kész koncepcióval, stratégiával állnak elô, 
szervezetek alapítanak, hogy az ifjúságügyet minél hatékonyabban 
képviselhessék.

A szerencsés eset, mikor ez a két oldal egymással találkozik. Bátran elmondhatom, hogy 
a Zengôalja kistérségben a fiatalok az egyes települési önkormányzatok, kistérségi szinten 
pedig a társulási tanács támogatottságát élvezhetik.

Hogy könnyebben elhelyezhessük a Fórumunkat egy gondolatbeli térképen, 
érdemes megvizsgálni a részvételi formák szintjeit. A lefedett területet tekintve 
megkülönböztethetünk országos, regionális, megyei, 
kistérségi, helyi szinteket. A részvételi formák 
szempontjából beszélhetünk települési gyermek és 
ifjúsági önkormányzatokról. Ôk képezik a legkisebb, 
de mondhatni a legerôsebb egységet, hiszen 
közvetlenül a célcsoporttal állnak kapcsolatban. Ide 
számolhatjuk a diákönkormányzatokat is. Eggyel 
magasabb szinten helyezkednek el az ifjúsági 
kerekasztalok és az érdekegyeztetô fórumok/
tanácsok. A kettô közötti különbség abban áll, 
hogy míg az elôbbiek csak egy korosztállyal illetve 
csoporttal állnak kapcsolatban, addig utóbbiak 
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egyesítik a felnôtt segítôket, a fiatalokat, és megjelenik bennük az önkormányzati oldal 
képviselete is (lásd ábra).

A 2006 nyarán született az elhatározás, hogy kezdjünk valamit kistérségi szinten 
azt is megfogalmazta, hogy Fórum formájában tegyük mindezt, hiszen ezzel valósulhat 
meg hatékony párbeszéd a Kistérségi tanács, az ifjúsági civil szervezetek és a támogató 
szervezetek között. Ezt követôen néztünk körül Zengôalján, hogy kik azok a szervezetek, 
akikre építhetünk. Találtunk jól mûködô települési gyermek és ifjúsági önkormányzatokat 
(Berkesden, Szilágyon, Pécsváradon), aktív sportköröket (Mecseknádasdon, Hidason, 
Pécsváradon), cserkészeket, a Nagypalli Nôegyletet, valamint tánccsoportokat, melyek 
bázisa szintén a fiatalok. Ôk képezték a kistérségi érdekegyeztetô fórum alapját.
2006 júliusában mikrotérségi ifjúsági fórumok (Pécsváradon, Mecseknádasdon, 
Berkesden, Szellôben, Nagypallon) kerültek megrendezésre, meghívott szakemberekkel, 
ifjúsági civil szervezetekkel, melyek keretében bemutatásra került a kistérség és az 
egyik legjobban mûködô ifjúsági kezdeményezése, a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat. 
Közösen feltérképeztük az ifjúság lehetôségeit a térségben/mikrotérségben, kitûztük a 
térségi fórum lehetséges feladatait, tevékenységét.

A sikeres lobbytevékenység eredményeként 2-2 fô lett delegálva a fórumot 
elôkészítô munkacsoportba. Még júliusban megkezdôdtek a fórumot elôkészítô 
munkacsoport ülései, kidolgozásra kerültek a mûködés keretei: ügyrend, nyilvánosság, 
ülések formája, rendszeressége. A Kistérségi Ifjúsági Fórum formális alakuló ülése a 
VI. Pécsváradi Kistérségi Ifjúsági Fesztiválon történt meg. 2006 szeptemberében került 
sor az elnökség megválasztására, az egy éves munkaterv meghatározására, és a Fórum 
megkezdte mûködését.

A Fórum a tevékenység végzésének hatékonysága érdekében egy elnökbôl, 
egy alelnökbôl és egy titkárból álló vezetôséget választott. A vezetôség tagjait a Fórum 
tagjai 2 évre választják, ez alól kivétel az elsô év, ugyanis önmagunk kipróbálása miatt 
a kezdeti elsô évben az elnökség csak egy évre lett megválasztva. Az elnök gyakorolja a 
Fórum képviseleti jogait, az alelnök helyettesíti az elnököt és ellátja az elnök által rábízott 
feladatokat, a titkár segíti az elnök és alelnök munkáját, ellátja a Fórum adminisztratív 
feladatait. Itt kell leszögezni, hogy a pozíciók formálisak, és csak papíron léteznek ilyen 
formában; a Fórumon belül igazi csapatmunka valósul meg és mindenki ott segít, ahol tud. 
Olyan feladatok, mint a pályázati pénze kezelése, partnerkapcsolatok ápolása, támogatók 
szerzése újabb tisztségeket hívott életre: a pénzügyest, a külügyest, és a marketingest.
 A Fórum havonta ülésezik, más-más településeken, rotációs rendszerben. Ez 
kettôs célt szolgál, egyrészt így tudunk bevonni olyan újabb településeket a munkánkba, akik 
még nem rendelkeznek képviselettel, másrészt lehetôség nyílik térségünk és településeink 
megismerésére. A legtöbb helyen a napirendi pontok tárgyalása elôtt sor kerül a település 
bemutatkozására, de több helyen személyesen fogadott minket a polgármester is. Az 
egyes feladatok ellátására munkacsoportok állítunk fel, így egy szûkebb körben könnyebb 
a kommunikáció és a felelôsség sem veszik el.
 Az elsô félév bemutatkozó jelegû volt: tagokat toboroztunk, bemutatkoztunk 
a Társulási Tanács elôtt, cikkek jelentek meg rólunk a kistérségi lapban. Mindannyian 
tapasztalatlanok voltunk, a helyi dolgokból táplálkoztunk, ki-mit tud hasznosítani a 
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települése értékeibôl, a települési ifjúsági önkormányzatokban szerzett 
tapasztalatokból, hogyan tudnánk ezt átültetni kistérségi szintre. 
Iránymutatásként összeállítottunk egy éves programtervet, majd 
kiírtunk egy logó pályázatot a térség fiataljainak az egységes image 
létrehozása céljából (nyertes emblémát lásd az ábrán). A nyertes logó alapján elkészült 
molinó és a szóróanyagok a Pécsváradi leányvásáron debütáltak, ahol a fôutcán külön 
standdal népszerûsíthettük magunkat. Sikerült tucatnyi új tagot toborozni. Az évet 
Mecseknádasdon, a Civil Szervezetek Házában értékeltük és zártuk Az érdeklôdôket forralt 
bor és karaoke várta. Célja az volt, hogy a Fórum jelenlegi és leendô tagjai egy kötetlen 
program keretén belül közelebbrôl is megismerjék egymást, és kedvet kapjanak a további 
aktív közremûködéshez.
 A második félévben felpörögtek az események: 2007 januárjában Újévi Labdarúgó 
Bajnokságot szerveztünk Pécsváradon, melyre a kistérségbôl 8 csapat vállalkozott. A 
sport –különösen a foci- a térségünkben olyan tevékenységnek minôsül, melynek mindig 
is hatalmas közösségépítô ereje volt. Februárban pályázatíró tréninggel folytattunk 
Pécsváradon. Célja volt, hogy a térségben élô fiatalok, és szervezeteik megismerhessék a 
hazai és európai ifjúsági pályázati lehetôségeket. Meghívott vendégeink a Mobilitás- Dél 
Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodától jöttek.
  A további programokat az unterschleissheimi ifjúsági találkozóra való felkészülés 
erôsen meghatározta. 12 fiatal a kistérségbôl meghívást kapott ugyanis 2007. július 
29. – augusztus 5. között Zengôalja partnervárosa által szervezett nemzetközi ifjúsági 
találkozóra, ahol rajtunk kívül 2 német és egy francia csoport vett részt. A koordinálással 
Tanács a Fórumot bízta meg: kiírtuk a pályázatot a részvételre, és elkezdtük törni a fejünket, 
hogyan jutunk el a találkozóra. A részvételi díjat ugyan teljes mértékben a szervezôk 
állták, az utazási költséget azonban a PKIF-nek kellett finanszíroznia, ami egy frissen 
létrejövô szervezetnek egy nulla forintos kasszával nem kis kihívást jelentett. Elkezdtünk 
gondolkodni, hogy milyen programot szervezhetünk, ami beillik a Fórum profiljába, 
ugyanakkor profitálhatunk belôle.

Ekkor jött az elsô igazán nagy-szabású, közös rendezvény, a Kistérségi Forgatag 
ötlete. Egy tavaszi délután 10 település 13 amatôr mûvészeti csoportja mutathatta meg, 
mit tudnak a zenélés, színjátszás, tánc/néptánc, éneklés területén. A színes programot 
közös táncházzal zártuk. A teltházas rendezvényre több mint háromszáz nézô jött el, és 
a jótékonysági süteményvásárral összekötve szép kis adományt gyûjtöttünk. Az alkalom 
jó példa és tapasztalat, hogy a közös cél érdekében a térségben élô együttesek, fiatalok 
nagyszerûen tudnak együttmûködni.
  Az összeg azonban még mindig kevésnek bizonyult, így nyár levén aktuálisak 
lettek a helyi falunapok, nagyobb rendezvények, számunkra pedig aktuális lett, hogy ott is 
megmutassuk magunkat. Több településen megjelentünk palacsintaárusítással, ahol már a 
leendô utazók is készségesen segítettek, a gyermekeknek pedig jótékonysági játszóházzal 
készültünk arcfestéssel, hennával, kézmûves foglalkozásokkal. Némi támogatással és 
a befolyt összegekkel végül sikerült eljutnunk Bayernbe, a találkozóra, ahol a fiatalok 
délelôttönként workshopokban vettek részt különbözô témákban (digitális fényképezés, 
képfeldolgozás, graffiti, interjú-készítés, airbrush, ezüstmûvesség), délután sportolási és 
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kirándulási lehetôségek, míg este koncert és buli várta a résztvevôket (a kép a találkozón 
készült). Az ott szerzett élményekkel gazdagodva újult erôvel vágtunk bele a második 
évbe.
 A Fórum mostani mûködésérôl elmondható, hogy úgy, mint a tavalyi évet a 
találkozóra készülés, ideit is egy program 
határozza meg erôteljesen. A Pécsváradi 
Kistérségi Ifjúsági Fórum ad helyt 2008 
augusztusában a nemzetközi ifjúsági 
találkozó folytatásának. A közel egy hetes 
találkozóra 10-10 fiatalt várunk Le Cresbôl 
(Franciaország), Unterschleissheimból 
és Luckaból (Németország). A fiatalok 
mûhelymunkákon vesznek majd részt, 
ahol a népi kézmûves mesterségeken 
túl kipróbálhatják magukat a táncban, 
színjátszásban. A hét végén a munkáikból 
kiállítás nyílik. Megmutatjuk nekik szûkebb 
környezetünk kincseit, de elkalauzoljuk 
ôket interaktív városnézéssel Pécsre is. A 
találkozón tíz, a Pécsváradi Kistérség településein élô fiatal is részt vehet. A pályázatírástól 
a szállásfoglaláson át a workshopok megszervezéséig mindent a 3 fôs elnökség és 
körülbelül 4-5 fô támogató tag lát el.
Sajnos a Fórumnak szembe kellett néznie azzal, hogy fogytán van az energiája. Az elnökség 
fôállásban dolgozó fiatalokból áll, szabadidejüket szánják rá arra, hogy ezt a nagyszerû 
kezdeményezést életben tartsák. Fogytán az idô, az erô és a kedv, a kezdeti lelkes tagok 
elkoptak, kevés emberrel pedig nehéz nagy dolgokba belevágni, mert túl nagy teher hárul 
egy fôre. Ezért is alakult úgy a Fórum sorsa, hogy a több, esetleg rendszeres idôközönként 
megvalósuló programok helyét egy meghatározó program vette át, ami így is rengeteg 
energiát leköt. Tervezzük, hogy ha kell, újabb mikrotérségi roadshow-t indítunk útjára, 
hogy eljutassuk a fiatalokhoz a Fórum hírét, és kineveljünk egy olyan utánpótlás csapatot, 
akik szívvel-lélekkel fognak munkálkodni a fiatalokért, érdekeik érvényesítéséért.

További információk
pifo@pifo.hu, www.pifo.hu 
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Kamaszparlament, avagy a demokrácia iskolája
Farkas Éva koordinátor, Ôrhegy Egyesület

Az Ôrhegy Egyesület (tagjai önkormányzatok, civil szerveztek, magánszemélyek) 
kezdeményezésére 1996 tavaszán alakult meg Ózd térségében a Kamaszparlament, a 10-
18 éves fiatalok ifjúsági szervezete. A Kamaszparlament létrehozásával azt szerettük volna 
elérni, hogy a fiatalok aktívan bekapcsolódjanak az érintett települések életébe, mindezt 
úgy, hogy megismerjék a demokrácia játékszabályait, tisztában legyenek és elfogadják, 
hogy jogok mellett kötelességek is vannak, és önállóan csak akkor cselekedhetnek, ha 
felelôsséget is vállalnak tetteikért. Az elmúlt évek azt is bebizonyították, hogy együttmûködés, 
közösség nélkül nem lehet eredményt elérni.  Mit is jelent ez a valóságban?

Évente tartunk választásokat a magyar választási törvény analógiájára elkészült 
választási törvény alapján. A választások után, az újjáalakuló Kamaszparlamentben 
programbeszéd alapján döntenek a képviselô hölgyek és urak, hogy kik legyenek a 
Kamaszköztársaság vezetôi, a kamasz-köztársasági elnök, a kamasz-miniszterelnök, a 
kamasz-kormánytagok. A jelenleg mûködô kamaszminisztériumok:

Nemzetközi Kapcsolatok Minisztériuma•	
Környezetvédelmi Minisztérium•	
Oktatási és Kulturális Minisztérium•	
Információs Minisztérium•	
Sport- és Szabadidôs Minisztérium•	
Vállalkozási és Szponzorálási Minisztérium•	

Az elsô ülésen határozzák meg a fiatalok azokat a fôbb irányvonalakat, melyek alapján a 
Kamaszkormány összeállítja az éves kormányprogramot. Az elkészült tervezetet a fiatalok 
egyeztetik a Térségi Ifjúsági Fórum tagjaival, az önkormányzatok, ifjúsággal foglalkozó 
szakmai szervezetek képviselôivel. Az eredetileg Ózd és Kazincbarcika térségében mûködô 
Kamaszparlament életében a 2004 év új kezdetet jelentett, a Kamaszparlament mind 
szerkezetében, mind mûködésében megújult és tevékenységi területe az Ózd térségében 
található kistérség, a 12 ezer lakosú, leginkább 300-500 fôs aprófalvakból álló Bükki 
Hegyhát lett.

A Hegyhát települései: Sajógalgóc, Sajókaza, Sajóvelezd, Sajómercse, Borsodbóta, 
Uppony, Sáta, Nekézseny, Lénárddaróc, Csokvaomány, Csernely, Sajónémeti, Sajópüspöki 
vezetôi 2000-ben úgy döntöttek, hogy új alapokra helyezik a kistérség jövôjét. Az egyoldalú 
iparpolitika és a kohászat, bányászat teljes csôdje nehéz helyzet elé állította a kistérséget. 
A magas munkanélküliség, a fiatalok elvándorlása, a falvak elöregedése, elnéptelenedése 
arra késztette a vezetôket, hogy ténylegesen tegyenek a negatív folyamatok megállítása 
érdekében, és olyan komplex fejlesztési programot dolgozzanak ki, mely épít a Bükki 
Hegyhát humán-, természeti- és kulturális hagyományaira. Kiemelt célcsoportként 
pedig az ifjúságot jelölték meg. Ebbe a munkába kapcsolódott be a Kamaszparlament 
2004-ben. A feladat nem volt könnyû, hiszen több településen már általános iskola sem 
mûködött, a középiskolás korú fiatalok pedig más városok bentlakásos intézményeiben 
tanulnak. Ennek ellenére sikerült aktív öntevékeny ifjúsági csoportokat létrehozni, akik 
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nemcsak „megszervezték” saját településükön a fiatalokat, de egymás után valósították 
meg kezdeményezéseiket. Természetesen a települési munkát a térségi összefogás 
megteremtése és erôsítése követte, hiszen ezek a kis falvak önállóan nem, vagy csak igen 
nehézkesen képesek eredményeket elérni. Mindez után ezekre a fiatalokra építve kezdte 
meg új „otthonában” a Kamaszparlament mûködését. Milyen eredménnyel?

Már 2005-ben sikerült elérni, hogy minden hónapban térségi szinten valósuljon 
meg egy-egy ifjúsági – kulturális, sport, környezetvédelmi – program. A programok 
egy része ma már a Bükki Hegyhát fejlesztési stratégiájának részévé váltak. Ennek 
fontos következménye, hogy szervezetté vált –ugyan a különbözô települések esetében 
különbözô szinten – az ifjúság. A Kamaszparlament „kiöregedett” tagjaira (akik továbbra is 
mint önkéntesek segítették a szervezet munkáját) és helyi ifjúságra építve mindezek után 
örömmel fogadtuk és kezdtük el 2005-ben angol partnereinkkel a munkát. A Bükki Hegyhát 
és Lincolnshire Fenland (Nagy-Britannia) kistérségek közötti kapcsolatfelvétel és egyre 
bôvülô együttmûködés a Kamaszparlament fiataljai kezdeményezésének köszönhetôen 
jött létre, mely minôségi változást hozott az ifjúsági munka területén. Néhány példa:

Helyi ifjúsági kezdeményezések keretében •	
„emlékezés oszlopát” készítették el a fiatalok Sátán,•	
ugyanitt „Európa Expót” szervezünk,•	
„utat tapostak” Sajónémeti és Sajóvelezd között, hogy Sajónémetit is •	
közvetlenül el lehessen érni a Bükki Hegyhát településeirôl,
kulturális programokat szerveztünk: Adventváró, karneváli felvonulás •	
Szent Iván napján, stb.
Elôadások a Youth Program és egyéb ifjúsági programok megismerése •	
érdekében, stb.
Források Napja: minden település rendelkezik még ma is iható forrással, •	
melyekre a fiatalok vigyáznak,
Örökbefogadási Program: a fiatalok részt vesznek a településük •	
parkosításában, rendben tartásában.

Együttmûködés hazai ifjúsági szervezetekkel: a Kamaszparlament egyik alapelve •	
az együttmûködés, a közös munka, így nagy örömünkre szolgált, hogy 2006-
ban együttmûködési megállapodást kötöttünk a balatonboglári KÖSZIKE, az 
alsómocsoládi DAGYIÖK ifjúsági szervezetekkel. Az észak-magyarországi 
ifjúsági szervezetek programjain rendszeresen részt veszünk.
Angol együttmûködés keretében•	

A 4 Évszak kulturális program, mely keretében negyedévenként az •	
évszaknak megfelelô és a helyi hagyományokra épülô kulturális 
rendezvénysorozatot szerveznek. 2006 tavaszától angol partnerekkel 
közösen kerül megrendezésre a program angol, illetve magyar 
helyszíneken. Ennek eredményeként közel 100 helyi fiatalnak kapott 
lehetôséget bemutatni tehetségét, tudását Nagy-Britanniában. (Ne 
felejtsük el, hogy hazánk egyik leghátrányosabb térségérôl van szó!)
Közös környezetvédelmi projektet indítottunk saját környezeti értékeink •	
jobb megismerése érdekében,
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kommunikációs és médiakurzusra került sor Nagy-Britanniában a helyi •	
TULIP Rádió mûködési tapasztalatainak tanulmányozása végett,
most indítjuk el a közös oktatási projektünket, melynek keretében •	
a Bükki Hegyhát két iskolája és 5 angol iskola között több területen 
– nyelvoktatás, módszertani, testvériskolai, stb. – alakul ki 
együttmûködés.

Az angol programmal párhuzamosan hozzákezdtünk nemzetközi ifjúsági •	
kapcsolatrendszerünk bôvítéséhez. Ma már a határon túliak mellett spanyol, 
holland, német, osztrák, francia, norvég, olasz partnerekkel mûködünk együtt, 
illetve szervezünk csereprogramokat.

Az elmúlt néhány év a Kamaszparlament munkájának köszönhetôen komoly változásokat 
hozott a Bükki Hegyhát életében. Egyre több fiatal érzi úgy, hogy igen is, van lehetôség 
élhetô életet élni itt is, hogy tudással, tehetséggel és tenni akarással itt is lehet érvényesülni 
és egyenrangú partnerként együttmûködni Európa bármely országának fiataljaival. 
A fiatalok elhivatottságát, a Bükki Hegyhát jövôjéért érzett felelôsséget a legjobban az 
bizonyítja, hogy volt kamaszvezetôk 2006-ban megalakították az Öreg Kamaszok Tanácsát, 
és kezdeményezték egy Ifjúsági Innovációs Központ létrejöttét, mely a fiatalok helyben 
tartását, egy biztosabb jövô megteremtését tûzte ki fô célként. Elképzelésükhöz helyi és 
nemzetközi partnereket is megnyertek.

Az ifjúsági munka területén eltöltött több éves tapasztalat alapján ma már 
biztosan állítom, hogy csak úgy lehet a fiatalokat aktivizálni, ha engedjük dolgozni 
ôket, kezdeményezéseiket segítjük megvalósulni. Nem igaz, hogy az ifjúság passzív, 
elkényelmesedett, és semmivel sem törôdik. Csak segíteni és tanítani kell ôket; a 
mi esetünkben a nem-formális oktatás eszközeivel. Másrészt ez az a korosztály, aki 
elsôsorban nem beszélni, de tenni akar, tenni saját és környezete érdekében. Az így 
szerzett ismeretek, tudás, közösségi munka és nem utolsó sorban élmény alakítja, 
formálja egyéniségüket, teszi egyre magabiztosabbá, felelôsségteljesebbé a fiatalokat. 
Alkalmam volt sokszor – különösen a Hegyháton – végigkövetni egy-egy fiatal fejlôdését; 
hogy vált egy-egy csendes, visszahúzódó fiatalból érett, kezdeményezô és megvalósító, 
a világ dolgairól átgondolt véleménnyel rendelkezô fiatal. Mindehhez elengedhetetlen, 
hogy a Kamaszparlament tagjai mind hazai, mind nemzetközi konferenciákon, ifjúsági 
találkozókon képviseljék a helyi és sok esetben hazánk ifjúságát.

Az elmúlt három évben a kamaszok ifjúsági érdekképviselet területén végzett 
munkája:

2006-tól több alkalommal tartottak tréninget a Kamaszparlament tagjai az angol •	
partnertérségben található Youth Council tagjainak,
2006., Demokrácia nap Spaldingban (Nagy-Britannia): Lincolnshire Fenland •	
kistérség vezetôinek, európai és országgyûlési képviselôinek tartottak 
elôadásokat a Kamaszparlament vezetôi és a helyi Ifjúsági Tanács tagjai közösen, 
illetve mutatták be a közösen kidolgozott projekteket,
2007. nyár: Európai Ifjúsági Fórum, Berlin: a Kamaszparlament két vezetôje •	
képviselte hazánkat, mely a „Te is más vagy, Te sem vagy más” kampány 
jegyében került megrendezésre,
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2007. december: Gyermekek Nemzetközi Fóruma az ENSZ-ben. Hazánkat két fiatal •	
képviselte, az egyik a Kamaszparlament miniszterelnöke volt. A Kamaszparlament 
rövid történetében másodszor fejthette ki véleményét, képviselhette hazánkat 
Kamaszparlament vezetôje. Elôször 2001 szeptemberében megrendezett 
ifjúsági világtalálkozón, illetve az Önkéntesek Éve alkalmából megrendezett 
konferencián.
2008. április: a hónap végén került megrendezésre „Fiatalok és döntéshozók” •	
címmel ifjúsági konferenciánk, ahol az Észak-magyarországi ifjúsági szervezetek 
mellett olyan ifjúsági szervezetek is meghívást kaptak, akik már eddig is 
bizonyítottak. Célunk az volt, hogy a fiatalok közvetlen párbeszédet folytassanak 
a döntéshozókkal, szakemberekkel, közvetlenül fejthessék ki véleményüket a 
számukra fontos témákban, és beszámoljanak elért eredményeikrôl, terveikrôl.

Végül, de nem utolsó sorban kell szólni a szakmai munkáról is. Minden alkalmat 
megragadunk annak érdekében, hogy a Kamaszparlament, illetve az Öreg Kamaszok 
Tanácsának tagjai képezzék magukat, minél több tapasztalatra tegyenek szert mind külföldön, 
mind itthon. A szakmai képzések mellett kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvtanulásra, 
hiszen ennek a többszörösen hátrányos térségnek egyik kitörési lehetôségét a nemzetközi 
tapasztalatokkal rendelkezô, nyelveket beszélô, a világ dolgaira nyitott fiatalok lehetnek, 
legyenek bár szakmunkások vagy diplomások. Ezt a törekvésünket nagyban segítik azok 
az EU-s pályázatok, a fiatalok számára megnyílt lehetôségek, melyeket erônktôl függôen 
maximálisan próbálunk kihasználni és bízunk benne, hogy egyre több projektet, egyúttal 
egyre több fiatalt tudunk elindítani ebben az irányban.

Az elért eredmények folyamatos és kemény munkát kívánnak mind a fiataloktól, 
mind az ô munkájukat segítô felnôttektôl. Úgy gondolom, hogy azok az élmények, 
amelyeket a kamaszok tevékenységük során átélnek, kárpótolják ôket. Ma már egyre több 
fiatal kapcsolódik be a Kamaszparlament és az Öreg Kamaszok Tanácsának munkájába, 
egyre több fiatal érzi, hogy közös felelôsségük a Bükki Hegyhát élhetôbb jövôjének 
megteremtése.

További információk
Farkas Éva 30/326-1467
orhegy@mail.datanet.hu 
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A Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs 
Adattár (NIIDA) bemutatása

Földi László FSZH – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

A Kormányprogramban feladatként szereplô Nemzeti Ifjúsági Információs és 
Dokumentációs Adattár küldetése, hogy hozzájáruljon a magyar ifjúsági szektorban 
létrehozott értékek és tudás közkinccsé tételéhez és megôrzéséhez. A NIIDA fontos 
eleme az ifjúsági munka, mint szakma minôségi fejlesztésének. Információszolgáltatási 
szempontból az NIIDA célul tûzte ki egy olyan felület létrehozását, mely ifjúsági területen 
aktív szakemberek, szervezetek és az ifjúsági kezdeményezések iránt érdeklôdô fiatalok 
számára nyújt segítséget szolgáltatások igénybevételéhez, közösségeik megszervezéséhez, 
tanulmányaikhoz szükséges információk, adatok megjelenítésével.

A tudástár célja, hogy a hazai ifjúsági szektorban létrehozott információk és 
tudás közkinccsé váljanak, az ifjúsági információ-szolgáltatás minôsége fejlôdjön, és a 
késôbbiek során egymással egy felületen diskuráló, egymást támogató virtuális szakmai 
közösségek alakuljanak meg.
 A NIIDA másik lényeges elemeként a Dokumentációs tár egy olyan adattár 
és módszertani gyûjtemény, mely folyamatosan gyarapodik az ifjúságpolitika, az 
ifjúsági munka és az ifjúságkutatás szakterületein létrejövô dokumentumok digitalizált 
változataival. Fontos szempont, hogy az Adattár gazdag és a mindennapi életben 
is felhasználható forrásanyagot biztosítson minden olvasónak és felhasználónak: a 
fiataloknak szóló információktól a kutatóknak készült szakirodalmi munkákig bezárólag.

Összességében: a NIIDA
• ifjúsági információtár és adattár,
• módszertani gyûjtemény,
• közösségi tudásbázis.

Az adattár/NIIDA célcsoportja
• Ifjúsági szakma - szakemberek 
• Ifjúsági szakértôk, szakemberek, ifjúságsegítôk 
• Az ifjúságsegítô felsôfokú szakképzést folytató intézmények és hallgatóik 
• A központi és helyi ifjúsági igazgatásban dolgozó szakemberek.
•  Szervezetek (ifjúsági, ifjúsági szolgáltató szervezetek)
• Ifjúsági Információs Pontok 
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• Helyi ifjúsági szolgáltató irodák 
• Regionális ifjúsági szolgáltató irodák 
• Potenciális ifjúsági információszolgáltatók 
• Fiataloknak szolgáltatást nyújtó szervezetek
• Ifjúsági közösségek és szervezetek
• Felnôttsegítôk
• Tanárok, oktatók, képzôk
• Ifjúsági célú civil szervezetek
• Módszertani Központok
• Határon túli magyar és EU-s szereplôk 
• Fiatalok, mint végsô kedvezményezettek 

A Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár közös tudástárat jelent, 
ahova regisztráció után bárki feltöltheti saját kutatását, cikkét, szakdolgozatát, szervezeti 
bemutatkozóját vagy kiegészítheti véleményével egy-egy fogalom magyarázatát.

A NIIDA felépítése
Információtár
Az Információtár az NIIDA információszolgáltatói felülete. Célja, hogy a tartalmilag elkülönülô 
menüpontok alatt közös felületet biztosítson az ifjúsági területen mûködô szervezetek 
és egyéni felhasználók számára hasznos információk eléréséhez és a birtokukban lévô 
információk megosztásához. Ennek eredményeképpen a regisztrált felhasználók gyors, 
pontos információkat és dokumentumokat érhetnek el az ifjúsági szakma területérôl, 
illetve a modul hozzájárul az ifjúsági, ifjúságsegítôi munka hatékonyságához a széles körû, 
közérdeklôdésre számot tartó információk megosztásával. A fenti feladatok ellátásához az 
Információtár adatbázisa a következô tartalmakat kínálja:
• Szervezetek tára: az ifjúsági területen mûködô szervezetek és intézmények 
bemutatkozása
• Projekt gyûjtemény: már megvalósult ifjúsági projektek gyûjteménye 
• Kutatások: az ifjúsággal kapcsolatos kutatások leírása és dokumentációja
• Szakmai írások: az ifjúsági szakmához kapcsolódó elektronikus dokumentumok 
gyûjteménye
• Szakértôk: 21 terület szakértôinek tárháza
• Eseménynaptár: a regisztrált szervezetek és szakértôk által feltöltött hazai és 
nemzetközi programok gyûjtôhelye
• Fogalomtár: az ifjúsági területen született, bôvíthetô fogalommagyarázatok 
gyûjteménye 
• Jogszabályok: összegyûjtött jogszabályok tára az ifjúsági területrôl
• Linkgyûjtemény: az ifjúsági munka magyar és idegen nyelvû tematikus 
honlapgyûjteménye
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Dokumentációtár  
(http://www.mobilitas.hu/niida/dokumentaciotar/konyvtar – tesztverzió)
A Dokumentációtár legfôbb célja, hogy kereshetôvé tegye a Mobilitás könyvtárában 
fizikailag is megtalálható dokumentumokat. Az itt összegyûjtött kiadványok célja, hogy 
széleskörû áttekintést nyújtsanak az ifjúságot érintô kérdésekrôl, az emberi jogok 
témakörérôl, valamint olyan társadalompolitikai kérdésekrôl, mint pl. a kisebbségek, a 
kirekesztettség és esélyegyenlôség. A Dokumentációtárban olyan érdeklôdôk találhatnak 
hasznos információkat, akik: 
• Ifjúságsegítôk, tanárok, képzôk; 
• Európai ifjúsági ügyekkel foglalkozó döntéshozók; 
• Ifjúságkutatók; 
• Helyi, regionális vagy országos szintû ifjúsági csoportok, szervezetek, hálózatok tagjai. 
A Dokumentációtár többek között az alábbi témákban segít tájékozódni: 
• Ifjúságpolitika, országos és nemzetközi ifjúsági civil szervezetek, ifjúsági jogok, 
ifjúsági információ és tanácsadás, ifjúsági csere, önkéntes munka, diákszervezetek és 
szolgálatok; 
• Nem-formális képzés, képzôk és kortárssegítôk képzése, képzési segédanyagok, 
projektmenedzsment; 
• Információs társadalom, interkulturális tanulás; 
• Vallások Európában, vallásközi dialógus; 
• A nemek közötti egyenlôség; 
• Világszervezetek, európai szervezetek, nemzetközi civil szervezetek, egyezmények; 
• Emberi jogi képzés, jogvédô szervezetek. 

Online szolgáltatások
Az itt elérhetô szolgáltatások igyekeznek elôsegíteni, hogy az NIIDA gyors és széles körben 
ismertté, látogatottá váljon. A hozzászólások, megjegyzések, viták tartalmának elemzése 
alapot szolgáltat a további fejlesztésekhez. 
• Keresés (egyszerû, összetett)
• Online kutatás (Online Interaktív Kutatási Asszisztens)
• Szolgáltatási térkép (Az ifjúsági szolgáltatók és szolgáltatásaik térképe)
• Fórum 
• Linkgyûjtemény
• Hírlevél (kialakítása folyamatban)
• E-mail értesítés (új tartalom, vagy változás)
• Jogszabályok
• Hasznos programok
• Oldaltérkép
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Fórum
Mindenki számára lehetôséget biztosít, hogy érdeklôdési körében, kérdéseivel, szakmai 
folyamataival az on-line felületet kihasználva véleményt, tapasztalatot cseréljen, közösen 
gondolkodjon. A fórumok indítását egy adminisztrátor engedélyezi a regisztrált tagok 
számára. Megkülönböztetünk nyílt - mindenki látja, de csak regisztrált tag szólhat hozzá 
-, zárt - csak regisztráció után olvasható, írható - és szakmai fórumot - csak meghívottak 
rendelkeznek hozzáféréssel.

Regisztráció és feltöltés
Az adattár egyes szolgáltatásai a www.mobilitas.hu/reg oldalon történô regisztráció után 
érhetôk el. Jelszó minden esetben: mobireg. A szakmai anyagok feltöltése az adattárba 
szakértôként vagy szervezetként történô regisztrálás után lehetséges.

Technikai segítség, valamint további információ a NIIDA szolgáltatásairól
Tiszolczi Péter projekt-koordinátor

tiszolczi.peter@mobilitas.hu 
FSZH-MOISZ
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Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 
Hódmezôvásárhelyen

Horváth Tibor mentor

Testületünk 1996 óta mûködik; megalakulásunk óta magunk mögött tudhatjuk a Közgyûlés, 
a Polgármesteri Hivatal, valamint a Petôfi Mûvelôdési Központ támogató segítségét.

A Városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 28 fôs képviselôtestületének 
jelentôs többsége már közel hat éve, jól összeszokott csapatként tevékenykedik a város 
fiataljainak érdekképviseletében Hatvani Lilla ifjúsági polgármester, Kiss Gerda és Vincze 
Eszter alpolgármesterek vezetésével, valamint Bálint Andrea felnôtt segítô koordinálásával. 
Munkájukat a testületbôl választott 3 referensi csoport (Közgyûlés-média-pályázati, Iroda-
Klub, DÖK-GYIÖK- EU) segíti. A referensek mellett egy tapasztalt képviselô dolgozik, ezzel 
is biztosítva az utánpótlást. A vezetôség munkáját Horváth Tibor mentorként segíti, illetve 
a Tanácsadó csoport tagjai is támogatják.
 Kéthetente péntek délután testületi ülést tartunk, a közbülsô péntekeken 
pedig klubot mûködtetünk. Ezek általában kötetlen fórumok, játék lehetôségével, de 
gyakran konkrét témában látunk vendégül elôadókat (pl.: pszichológus, Zöld Kapocs 
munkaközösség, KEF, Disputa kör), vagy éppen képzést tartanak a testület tapasztaltabb 
tagjai. Egyes klubjainkat az érdeklôdô hódmezôvásárhelyi fiatalok számára is meghirdetjük. 
Testületi üléseinket és klubfoglalkozásainkat jórészt a Belvárosi Olvasókörben, valamint 
programjaink egy részét a Petôfi Mûvelôdési Központban tartjuk.
 Városi szintû programjaink a Városi Ifjúsági Buli, a Majális, a Gyermeknap és 
a Mikulás buli. A testület tagjainak felkészültségét különbözô képzésekkel (pályázatírós, 
kézmûves, kortárssegítô, diákjogi, vezetôi tréning stb.) és táborokkal fejlesztjük. Minden 
tanév kezdete elôtt, augusztusban megrendeztük a nyári Felkészítô Táborunkat. 2005 
nyarán Németországban vettünk részt egy európai uniós projektben sport és kultúra 
témakörben. A házigazdák mellett észtek, finnek és lettek voltak a játszótársaink. 2005 
ôszén ötödik alkalommal rendeztük meg az Országos Diákönkormányzati Találkozót, 
melyre az általános- és a középiskolai diákönkormányzatok képviselôt hívtuk meg 
egy-egy háromnapos fórumra, eszmecserére. Lehetôséget biztosítottunk a Dél-alföldi 
régióban mûködô gyermek és ifjúsági önkormányzatoknak is a találkozásra, a folyamatos 
tapasztalatcserére. 2008 nyarán hetedik alkalommal leszünk az Országos Mesetábor 
szervezôi, lebonyolítói.
 Az Önkormányzattól nem kapunk pénzügyi támogatást, irodánkból is ki kell 
költöznünk szeptember 15-én. A mûködési feltételeink hosszú távon nem biztosítottak. 
A generációváltás következtében sok új képviselônk van, számukra képzéseket, 
felkészítéseket kellene tartanunk, hogy a szükséges „rutint” megszerezhessék. Ezért 
kevesebb városi szintû programot terveztünk erre az évre, és több testületi felkészítô, 
„összerázós” hétvégét.

További információk:
vgyio.hmvhely@gmail.com 
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A HELPI tevékenységrendszere
Jakubács László szakmai vezetô

HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda ELEVEN Ifjúsági 
Közösségi Tér

A helyi önkormányzat intézményeként mûködô HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Iroda 1995-ben költözött Kecskemét Megyei Jogú Város belvárosból a Széchenyi-
városi lakótelepre elsôsorban ifjúságpolitikai okok miatt. A rendelkezésre bocsátott 65 
m

2
 alapterületû ügyfélszolgálati ingatlan szolgál terepül a helyben végzett tanácsadó- 

információszolgáltató tevékenységhez, a hozzá kapcsolt két 32 m
2
 alapterületû 

irodahelyiség pedig ellátja a szakmai háttérmunka, az adminisztráció, és az ifjúsági 
módszertani központ, valamint HAYICO adattár feladatait.

A HELPI szolgáltatásrendszere
A HELPI információszolgáltatással, tanácsadással, irodai infrastruktúra és közösségi tér 
biztosításával foglalkozik. Az információk fôbb területei a következôk: kulturális és sport 
programok, kirándulás, táborozási lehetôségek, olcsó belföldi és külföldi szálláshelyek, 
ifjúsági kedvezmények, továbbtanulási, képzési lehetôségek, tanfolyamok, hazai és 
nemzetközi ösztöndíjak, pályázatok, lakossági szolgáltatások, segítô szervezetek, 
intézmények, ifjúsági információs és tanácsadó szolgálatok az országban és a világban. 
Tanácsadásai a jogi kérdésekkel, hivatali ügyintézéssel, pszichológiai problémák 
kezelésével, pályaválasztással, életvezetéssel, munkahelykereséssel, önéletrajz-írással 
kapcsolatos kérdésekben nyújtanak segítséget. A tanácsadótól az információt nem 
információs pulton keresztül kapja a kliens, hanem úgynevezett kísért információátadás 
útján. Ez azt jelenti, hogy van lehetôség leülni, végiggondolni, megbeszélni a kérdéseket, 
a problémákat.

Kihelyezett szolgáltatások
Az iroda létrejötte óta élô kapcsolatot tart fenn a város oktatási intézményeivel, felismerve 
azt a helyzeti adottságát, hogy a hagyományos oktatási struktúrában kevés lehetôséget 
kapnak azok a non-formális pedagógiai módszerek, önismereti, társkapcsolati 
tréninggyakorlatok, konfliktuskezelési stratégiák, vagy emocionális, szociális képességek, 
vagy pusztán a nyitott, holisztikus problémaszemlélet, és a gyermekközpontúság, 
amelyeket az ifjúságsegítô munka mindennapi gyakorlatában eredményesen használ. 
Iskolakampányunkkal az osztályközösségekbe visszük el ezeket a módszereket, 
gyakorlatokat, szemléletmódot, ahol azt meghonosítva, vagy általunk visszatérve, 
esetleg nem iskolai környezetben foglalkozunk a fiatalokkal. A módszer sikerét bizonyítja, 
hogy az iskolákon kívül az iroda munkatársai a helyi fiatalkorúak büntetés végrehajtási 
intézetében, a nevelôotthonokban és a pártfogó felügyelet alatt álló fiatalok csoportjaival 
is dolgoznak.
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Másik szektorát adja kihelyezett szolgáltatásainknak a különbözô rendezvényeken, 
fesztiválokon történô információs- és tanácsadó szolgáltatás, esetleg a közösségi 
tevékenységek alkalmi megjelentetése is.

Ifjúsági Módszertani Központ
A HELPI módszertani központja és alapító tagja a Magyarországi Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Irodák Országos Szövetségének (angol rövidítéssel HAYICO). Ebbôl 
adódóan feladata a tagszervezeteket összefogó hálózat szolgáltatásainak mûködtetése, 
szakembereinek képzése, valamint a tevékenység bemutatásával, nyilvános és szakmai 
megjelenésével kapcsolatos demonstrációs feladatok ellátása. Ennek érdekében 
rendszeresen szervez megyei, regionális, és országos hatáskörû szakmai találkozókat, 
konferenciákat, valamint módszertani alap-, és továbbképzô szemináriumokat az ifjúsági 
információs szolgáltatásokat mûködtetô, vagy azt létrehozni tervezô szakembereknek, 
csoportoknak.

Szakmai – módszertani kiadványok
Módszertani központként a HELPI munkatársai igyekeznek összegyûjteni, rendszerezni, 
és hozzáférhetôvé tenni az ifjúsági információs és tanácsadó szakma olyan releváns, és 
korszerû hazai és nemzetközi tapasztalatait, módszertanát, példáit, amelyek segítséget 
nyújtanak a szakma belsô fejlôdéséhez, és standardjának kialakításához. Kézikönyv 
született a HAYICO irodák történetérôl, az ifjúsági információs szolgáltatások szervezésérôl, 
és az ifjúsági közösségi terek módszertanáról. Ezeken kívül kiemelkedôen fontosnak 
tartjuk saját lokális közösségünk számára olyan tájékoztató, segítô jellegû kiadványok 
létrehozását, amelyek hozzájárulnak a teljesebb élet megvalósításához (ÉLET Útmutató – 
ingyenes információs kiadvány önálló életüket kezdô, kecskeméti fiataloknak, Csészényi 
Város – ingyenes tájékoztató kiadvány Széchenyi-városiaknak lakókörnyezetükrôl, a 
környezettudatos lakótelepi életrôl).

Szakmai hálózatok
A HAYICO olyan szervezet, melynek tagjai részint tagjai az ERyICA (Európai Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Ügynökség) szervezetének, valamint kapcsolódnak minden 
olyan szolgáltatáshoz is, ahol azonos tevékenységet végeznek, de nem tagjai ezen 
szervezeteknek. A HELPI vállalt feladata, hogy elôsegítse ezen résztvevôk között az 
együttmûködést, kommunikációt, elsôsorban a hálózati munka eszközével. Az irodák, az 
információs pontok, és a közösségi terek szintjeinek, és a szintek közötti hálózatainak 
létrehozásával is tevékenyen foglalkoznak az iroda szakemberei, annak területi tagoltsága 
szerint (kistérségi, régiós, országos, nemzetközi kapcsolatok) is. Szintén tagja irodánk 
a EURODESK hálózatának is, mint megyei partner, így feladata az EURODESK pontok 
hálózati rendszerének kialakítása is.
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Az ELEVEN Ifjúsági Közösségi Tér
A HELPI mûködésének területén, a lakótelepen hiányzik a közmûvelôdési alapstruktúra, 
a könyvtáron és a közelben mûködô planetáriumon kívül nincs autonóm közösségi tér 
a fiatalok számára. Az alacsonyküszöbû, elsôsorban perszonális szolgáltatást nyújtó 
intézmény a kliensek számára hamar egyfajta lakótelepi találkozási pont is lett, ahová 
beszélgetni, közösségi igényeiket kielégíteni is betértek – leginkább – a lakótelepi 
csellengô, kallódó fiatalok. Az önkormányzati fenntartású intézmény gyorsan szembesült 
a lakótelepen megjelenô valós igényekkel, és – az intézmény alapító okiratában foglalt 
individuális szolgáltató feladatainak (információszolgáltatás, tanácsadás) megtartása 
mellett – hozzákezdett közösségi programok szervezéséhez, valamint a programokat 
kiszolgálni képes infrastruktúra kiépítéséhez. A HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Iroda 2005 novembere óta mûködtet Kecskemét Széchenyi-városi lakótelepén, kifejezetten 
bûnmegelôzési és a fiatalok közösségi részvételét ösztönzô céllal úgynevezett fogyasztási 
kényszerrel nem terhelt, multifunkcionális közösségi színteret, ELEVEN Ifjúsági Közösségi 
Tér néven, a lakótelep szívében, egy földszinti, bérelt ingatlanban. Az ELEVEN Ifjúsági 
Közösségi Térrel létrejött egy olyan védett intézményi környezet, mely mindenkor a 
látogató fiatalok kulturális hátterére, igényeire épülô tevékenységeknek ad otthont, és 
szolgáltatásaival képes a helyi sajátosságokhoz alkalmazkodni.

Intézményi keretek között végzett rendszeres (napi) tevékenységek, szol-
gáltatások:

JÁTSZÓHÁZ 	
Szervezett és spontán játékok (csocsó, asztalitenisz, táblás társasjátékok) 
ÉJSZAKAI JÁTSZÓHÁZ  	
Szervezett és spontán játékok (csocsó, asztalitenisz, táblás társasjátékok). A 
szolgáltatás egyre rendszeresebben egészül ki partnerségi együttmûködésben 
megvalósuló nagyszabású, több száz fôs hétvégi éjszakai rendezvényekkel, mely 
a sportot és a kulturális programokat vegyítve kínál alkalmat a közösségi jellegû, 
prevenciós tevékenységekre.
NETKUCKÓ  	
Közösségi internetezés
KLUBKÖNYVTÁR 	
Közel 400 kötetbôl álló ifjúsági-, ismeretterjesztô-, szépirodalmi-, és tankönyvtár.
TAN – PÁLYA tanoda program  	
HEFOP 2.1.4. program támogatásával megvalósuló iskolai felzárkóztató 
program, mely 45 hátrányos helyzetû fiatalt segít. A TÉR Ifjúságsegítô Egyesület 
programjában az ELEVEN helyszínként, a HELPI pedig partnerként vesz részt.  
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A program a több éve mûködô tanköri szolgáltatás (házi feladat írás, korrepetálás) 
eredményeként jött létre 
TEMATIKUS FOGLALKOZÁSOK  	
Ismeretterjesztô elôadások, Világ-Kép-Más Fotókör, kézmûves foglalkozások, 
Fantasy társasjáték kör 
FAKTÚRA - ÉJSZAKAI ALKOTÓMÛHELY  	
Legális street-art és graffiti lehetôség amatôr mûvészek vezetésével

Intézményi kereteken kívül végzett (alkalmi) tevékenységek
KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS  	
A környezettudatossághoz és az épített környezet védelméhez kapcsolódó 
környezetszépítô akciók: festés, firkátlanítás, parkgondozás. 
SPORTNAPOK  	
A környezettudatossághoz, egészségvédelemhez és a közösségi 
kezdeményezésekhez kapcsolódó akciók. 
KIRÁNDULÁSOK, HELYI SÉTÁK  	
A városi környezet egyhangúságát megtörô, és a természet szépségét, az 
egészségtudatosságot elôtérbe helyezô megmozdulások.

 A közösségi tér folyamatos mûködése alacsony költséggel, az ifjúságsegítô szakma és 
az önkéntes munka sajátosságainak ötvözésével, a felhasználó fiatalok aktív bevonásával 
történik. Az alacsonyküszöbûség elvén (ingyenesen, anonim módon és elôzetes egyeztetés 
nélkül, közvetlenül hozzáférhetô formában) mûködtetett szolgáltatás hamar találkozott a 
városrészen élô, csellengô fiatalok mély szociokulturális problémáival. Az ügyfélszolgálatban 
dolgozó munkatársak naponta kerültek kapcsolatba a szenvedélybetegségekben érintett, 
illetve bûn-közeli életmódot folytató 11-14 éves fiatalokkal és bandáikkal. A szolgáltatás 
eredetileg tervezett, közösségi szerepe átértékelôdött, egyfajta jelzôrendszer feladatot 
kapott: olyan „hidat”, kapcsot jelentve, melyen keresztül e veszélyeztetett helyzetben lévô 
fiatalok eljuthatnak az adekvát segítségnyújtást végzô szolgálatokhoz, intézményekhez. 
Az Országos Bûnmegelôzési Bizottság által támogatott ELEVEN Közösségi program az 
élhetôbb lakótelepért projekt legfontosabb célkitûzése 2006-ban az lett, hogy megkísérelje 
egy integrált szolgáltatási rendszer kiépítését a területen dolgozó segítô szolgálatokkal és 
a helyi közösséggel szoros partnerségben.

Szakmaközi együttmûködések    
A HELPI és az ELEVEN mûködésének, és szektorok közötti helyzetének eredményeképpen 
a város ifjúsági célú szervezetei, valamint a hivatalok, önkormányzati intézmények, és 
a civil szféra ifjúsági területen érintett szereplôi közötti puffer-zónában a szakmaközi 
együttmûködéseknek egy olyan katalizátoraként van jelen az intézmény, ahol eredményesen 
járul hozzá közös együttmûködések, átfogó projektek generálásához, és egy állandóan élô, 
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fejlôdô, egymásra reflektáló szakmai közösség ténykedéséhez, amely a város fiataljainak 
életét hivatott segíteni.

A városon kívül igyekszik olyan együttmûködések létrejötténél is bábáskodni, mint 
a DAREHÁFÓ (Dél Alföldi Regionális Hálózatfejlesztô Fórum), melynek szintén alapvetô 
célja egy olyan ernyôszervezet létrehozása, ami a különbözô szakterületek képviselôit 
hozza össze, és a hálózatiságban rejlô közös elemeket próbálja fejlesztô folyamatban a 
szervezetek hasznára fordítani.

További információk:
helpi@helpi.hu, www.helpi.hu 
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Szolnok Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója 
(2008-2013)

és Cselekvési Terve (2008-2009)
dr. Kállai Mária alpolgármester

Elôzmények
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyûlése 2000-ben fogadta el a város elôzô, középtávú 
Ifjúsági Koncepcióját, mely  2003. december 31-ig fogalmazott meg feladatokat. A 
koncepcióban foglalt feladatok ellátása 2003. után is folytatódott. 2005-ben Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.131 fô bevonásával ifjúságkutatást készíttetett a 
szolnoki, vagy iskolai tanulmányai miatt Szolnokhoz kötôdô 12-30 éves fiatalok körében. 
A kutatás eredményei meghatározó alapot teremtettek jelen koncepció elkészítéséhez. 
Koncepciónk másik alappillére egy komplex ifjúságszociológiai háttértanulmány, melyet 
a Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum munkájához készítettek „Életmód és drogfogyasztás 
a szolnoki fiatalok körében” címmel 2006 decemberében. Az ifjúságszociológiai 
problematikát (szabadidô eltöltése, elégedettség, jövôkép, települési kötôdés stb.) 
kezelô, kérdôíven alapuló kutatás 1198 fô, Szolnok város alap- és középfokú oktatási 
intézményeiben tanuló 13-18 éves diákot vizsgált.

2006-ban elkészült az új Ifjúsági Koncepció 1. változata, amelyet a Közgyûlés 
elsô olvasatban megismert. Az abban leírtakról az akkori Oktatási Bizottság tagjai és több 
szervezet is véleményt nyilvánított; ezek hangsúlyos figyelembe vételével a 2006-ban 
elkészült anyagot teljesen át kellett dolgozni. Az átdolgozással kapcsolatos elôkészületek 
2007 ôszén kezdôdtek meg. A tanév elején újjáalakult Szolnok Városi Diákok Tanácsa 
és a Szolnoki Gyermektanács ôszi és téli ülésein a diákok véleményét, javaslatait 
meghallgattuk, továbbá több város aktuális ifjúsági koncepcióját is átolvastuk. Az ifjúsági 
stratégia elkészítésére vonatkozó szakirodalmak tanulmányozása után 2007 november 
elején az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály párbeszédet kezdeményezett a szolnoki 
ifjúsági élet két legjelentôsebb szervezetének munkatársaival: az „Ifjúságért” Egyesület 
részérôl Baricz Péterrel és Pap Bélával, és az Aba-Novák Kulturális Központ gyermek és 
ifjúsági referensével, Fróna Katalinnal.
 A fentiek alapján 2007 decemberében elkészült változatot Beke Pál népmûvelô, 
közösségfejlesztô szakértôi közremûködésével átdolgoztuk. 2008. január 17-én küldtük 
ki az Ifjúsági Koncepció Tervezetét véleményezésre 26 oktatási-nevelési intézmény, 7 
egyházközség, valamint 16 ifjúsági szervezet számára. Összesen 33 vélemény érkezett, 
azaz elmondható, hogy a megkérdezettek 67%-ától kaptunk visszajelzést; ez azt 
bizonyítja, hogy széles társadalmi érdeklôdésre számot tartó fontos anyagról van szó.

Szolnok megyei Jogú Város Közgyûlése a 2008. február 21-i ülésén fogadta el 
a város új Ifjúsági Koncepcióját – mely 5 éves idôtartama igazodik az Új Magyarország 
Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT II) – és a hozzá kapcsolódó Cselekvési Tervet, mely két 
év távlatában fogalmazza meg a teendôket.
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Helyzetelemzés
A szolnoki ifjúságpolitika területén 2000-2008 között megvalósult eredmények 
számbavétele kapcsán elmondható, hogy városunk a korábbi években is prioritásként 
kezelte az ifjúsági ügyeket:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványt •	
évente támogatásban részesíti. A támogatás részben biztosítja az alapítvány 
kezelésében lévô táborhelyek fenntartását, valamint az összes táborhelyen a 
szolnoki diákok kedvezményes táboroztatását. A Közalapítvány alapító okiratában 
foglalt tevékenységek végrehajtásával kiemelt szerepet játszik az ifjúságpolitika 
céljainak megvalósításában.
Folyamatos az együttmûködés az „Ifjúságért” Egyesület és Szolnok Megyei Jogú •	
Város Önkormányzata között, valamint a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági 
Egyesülettel.
Az Aba-Novák Kulturális Központ felújításának befejezôdésével az épület •	
földszinti részének egy termében Ifjúsági Klub kapott helyet.
2003-ban a közgyûlés jóváhagyta a Gyermek és Ifjúsági Alap mûködési •	
szabályzatát, amely az iskolai diákönkormányzatok mûködését, valamint a 
diákönkormányzatokat segítô pedagógusok munkájának szakmai fejlesztését 
folyamatosan támogatja.
Az oktatási intézmények és több civil szervezet intenzív csereprogramokat •	
tart fönt Szolnok testvérvárosaival, amelyek mûködtetéséhez gyakran anyagi 
támogatást nyújt az önkormányzat.
1997 óta szabályozott keretek között mûködik a középiskolások fóruma, a Szolnok •	
Városi Diákok Tanácsa, valamint 2003-óta önálló szervezet a Szolnok Városi 
Gyermektanács, amely az általános iskolás korosztály képviseleti szerveként 
mûködik. Az érdekvédelmen túl a két tanács programokat és rendezvényeket 
is szervez korosztálya számára. Szolnok Város Önkormányzata az ifjúsági 
szakfeladatból évente támogatást biztosít a programok megvalósításához.
2001-ben az önkormányzat létrehozta a középiskolás ösztöndíj programját.•	
A korábbi koncepció kiemelt feladatnak tekintette a diákok nyári szünidei •	
foglalkoztatásának megszervezését és lebonyolítását. Ezzel összhangban nyaranta 
közel 60 diák dolgozott az önkormányzati nyári munka program keretében. A 
diákok négy turnusban, kéthetes váltásban végeztek a város közterületein, 
játszóterein területrendezést, napi 6 órában. További munkalehetôséget kínált 
2003 óta az „Ifjúságért” Egyesület által, a Hild téren mûködtetett Infopont is. Itt a 
közel húsz fiatal tájékoztató, információs tevékenységével segítette az érdeklôdô 
városi lakosokat és turistákat.
2007 szeptemberében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata •	
együttmûködési megállapodást kötött a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetséggel. 
Az együttmûködés új erôforrásokat nyit meg, térségi és inter-regionális 
együttmûködésként számos pályázat alapja lehet.
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A koncepció általános helyzetelemzô részében kerülnek bemutatásra azok az adatok, 
tények, amelyek kiindulópontot jelentettek a tervezett fejlesztéseket bemutató, következô 
fejezetben. Ebben a blokkban vizsgáljuk Szolnok város demográfiai tényezôit, munkaerô 
piaci helyzetét, valamint átfogó képet adunk a város közoktatása területén, az elmúlt 
években tapasztalt változásokról.

Az elmúlt tíz évet vizsgálva elmondható, hogy Szolnok lakónépessége csökken, 
így a munkavállalói korú népesség száma is. Figyelemre méltó, hogy az oktatásban 
leginkább érintett korosztályok létszáma az elmúlt tíz évben 24,4 %-al csökkent, ami 
több mint háromszorosa a népességszámban tapasztalható fogyatkozásnak. A Szolnoki 
Fôiskola az elmúlt években növelte hallgatói létszámát, így jelentôs a 18-25 év közötti 
városunkban tanuló fiatalok száma. A jelentkezett hallgatók száma magas, de az új felvételi 
rendszer állami finanszírozású férôhelyeinek új típusú elosztása negatívan befolyásolja a 
további fejlôdés lehetôségét. 2009. januárjában a Tiszaligetben átadják a Szolnoki Fôiskola 
PPP konstrukcióban felépülô új fôépületét. Mivel a Tisza másik partján található az idén 
felújított kollégium és könyvtár, ezért a tervekben szereplô gyalogos és kerékpáros híd 
megépülésével igazi campus alakulhat ki a Tisza két partján.
 Szintén a Koncepció 2. fejezetében elemezzük a kultúra, sport, szabadidô és 
ifjúsági közélet szegmenseit, valamint bemutatjuk a városban mûködô gyermek- és ifjúsági 
szervezeteket és azokat a közmûvelôdési intézményeket, melyek a város ifjúsága részére 
színes programokat szervez. Külön alfejezet foglalkozik a településen lévô egyházközségek 
ifjúságformáló szerepével.
 A 2005-ös Ifjúságkutatás és a 2006-os ifjúságszociológiai kutatás adataira, 
eredményeire támaszkodva kijelenthetô, hogy a fiatalok szabadidô-struktúrájában 
tendenciózus változás történt az utóbbi öt évben. A szabadidô eltöltésének a leggyakoribb 
és legkedveltebb módja a barátokkal való beszélgetés. A „beszédcselekvési” helyszínek 
látogatottsága emelkedik, és komoly igény van kulturált szórakozóhelyekre, ahová „csak 
úgy be lehet ülni”. Magas a fiatalok önmegvalósítási igénye. Határozott elképzelésük 
van a jó munkahelyrôl, melynek csak egyik jellemzôje, hogy egzisztenciális hátteret ad; 
ugyanilyen fontos az is, hogy a fiatal érdekes, megbecsült munkát jó munkahelyi légkörben 
végezzen.
 A kutatások eredményei meghatározó alapot teremtettek az Ifjúsági Koncepció 
fejlesztésekkel foglalkozó 3. fejezetének elkészítéséhez. A feltárt problémák, igények és 
hiányok egy részére megoldásokat keresünk; más részük azonban meghaladja a város 
adottságait és lehetôségeit.

Fejlesztések az ifjúságpolitika területén
A fejezet 5 elkülöníthetô részbôl áll: 1. Közösségi terek fejlesztése, 2. Ifjúsági közös-
ségfejlesztés, 3. Hátrányos helyzetû fiatalokról való gondoskodás, 4. A fiatalok városi 
kötôdésének erôsítése, 5. Az ifjúság érdekképviselete. 

A közösségi terek tekintetében a legnagyobb eredmény az Ifjúsági Ház alapítása 
lehet. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felmérte a városban található, Ifjúsági 
Háznak alkalmas lehetséges ingatlanokat, a legalkalmasabbnak a belvárosban lévô TEMI 
Borostyán Mûvelôdési Házat találtuk és a tárgyalások alapján lehetôség nyílik hosszú 
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távra bérbe venni az épületet, ifjúsági és közmûvelôdési feladatok ellátása céljából. Az 
Ifjúsági Háznak alkalmasnak kell lennie számos, akár idôben párhuzamosan is mûködô, 
rendezvény, kiscsoportos foglalkozás, tanfolyam, stb. befogadására. Ez természetszerûleg 
veti fel a sok kisebb helyiség szükségességét, minimum egy nagyobbnak tekinthetô 
(5-600 fôs) terem létét, a fiatalok információigényeit korszerûen, gyorsan kiszolgálni tudó 
fogadótere(ke)t. Mindezeknek - az épületet alaposan feltérképezve - a Borostyán Mûvelôdési 
Ház eleget tesz, és még számos kiaknázatlan lehetôséggel rendelkezik. A kialakuló sajátos 
és vélhetôen sokrétû tevékenység egyidejûleg mintát is teremthet a fiatalokkal való aktív 
foglalkozással, részben a kistérségben, de a megyében, sôt az Észak-alföldi Régióban is. 
Éppen ezért törekednünk kell arra, hogy a kialakuló tevékenységek tapasztalatait mintegy 
ifjúsági-szakmai módszertani központként hasznosítsuk úgy, hogy szakmai képzések és 
továbbképzések sorozatával népszerûsítsük azt. Koncepciónk ebben az alfejezetben kitér 
az „Ifjúságért” Egyesület szerepvállalására az Ifjúsági Ház mûködtetésében.

Új helyszínt kap mûködéséhez a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület is, 
mely az eddigieknél kedvezôbb feltételeket biztosít. Az új helyszín tágas udvara az eddigi 
mûködés kiszélesítésére is lehetôséget adhat.

A már meglévô ifjúsági terek fejlesztésével kapcsolatban törekednünk kell arra, 
hogy a fiatalok által látogatott szórakozóhelyek minél nagyobb számban nyújtsanak füst- 
és alkoholmentes szórakozási lehetôségeket. Emellett ezt az igényt kielégíthetné Szolnok 
valamennyi városrészének önálló, jobbára a helybéli fiatalok által vezérelt és befolyásolt, 
de szakértô ifjúságsegítôk által szervezett „lakóklubok” társas összejövetelre lehetôséget 
adó hálózata. Az önkormányzat a koncepció idôtartama alatt folyamatosan törekszik arra, 
hogy a feleslegessé vált épületekben vagy azok egy részén ezeknek helyet biztosítson. 
 Hosszú távú terveink között szerepel a Napsugár Gyermekház Széchenyi körúti 
telephelyének új helyre költöztetése, mely egy, a mozgáskorlátozottak számára is jól 
megközelíthetô földszinti teremben lehet.
 Elsôsorban a kialakuló Ifjúsági Ház szakmai bázisán tervezzük az alábbi 
közösségfejlesztô folyamatok elindítását: (ingyenes) szakkörök, önismereti tréningek 
létrehozását, kortárs ifjúságsegítôk alkalmazását, nyilvános közösségi beszélgetések 
szervezését, ifjúsági kalendárium és „tanítana-tanulna” név- és címjegyzék kiadását, 
önkéntes szolgálatok és közösségi felmérések szervezését, jövômûhelyek, tanulókörök 
létrehozását, valamint a helyi nyilvánosság megteremtésében való ifjúsági részvételt.
  Az Ifjúsági Koncepció egyéb, fejlesztésekkel foglalkozó alfejezeteiben kitérünk a 
hátrányos helyzetû fiatalokról való különös gondoskodásra és a hátrányos helyzetû diákok 
felzárkóztatására, a komplex intézményközi együttmûködés megteremtésére, a fiatalok 
Szolnokhoz való kötôdésének erôsítésére a Szolnok Hazavár program keretében. Terveink 
között szerepel – az ifjúság érdekképviselete erôsítése céljából – a Szolnoki Ifjúsági Tanács 
létrehozása. 

Cselekvési Terv
Az Ifjúsági Koncepcióhoz kapcsolódó Cselekvési Terv 2008-és 2009-re fogalmaz 
meg tennivalókat. Feladataink 2008-ban: „Ifjúságért” Egyesülettel együttmûködési 
megállapodás módosítása és az Egyesület szakmai stratégiájának elfogadása; az Ifjúsági 
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Ház kialakítása; a Módszertani Központ kialakítására feladatterv elkészítése; az Ifjúsági 
Ház szakmai értékelése 2008 decemberében; a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági 
Egyesület elhelyezése, valamint feladatellátási szerzôdés megkötése, az Egyesület 
szakmai stratégiájának elfogadása; internetes ifjúsági fórum mûködésének kereteinek 
kidolgozása. Feladataink 2009-re: az önkormányzati tulajdonú helyiségek felülvizsgálata 
új ifjúsági közösségi terek létrehozása céljából; a Szolnoki Ifjúsági Tanács feladatainak, 
mûködési feltételeinek kidolgozása; komplex intézményközi együttmûködés formájának 
kidolgozása; ifjúságkutatás elvégzése és a nevelési-oktatási intézmények nevelési/
pedagógiai programjának áttekintése. Folyamatos önkormányzati feladatok közé tartozik 
a DÖK-ök mûködésének támogatása, a DMS pedagógusok képzése, a nyári diákmunka 
program folytatása, a VDT, GyT mûködésének biztosítása és a forrás biztosítása a pályázati 
lehetôségekhez.

Ahogy azt a táblázat is mutatja, a város prioritásként kezeli az ifjúság ügyét. 
A tervezett fejlesztésekhez minden esetben biztosítja a költségvetésébôl a forrást, mely 
2008-ban 21 és fél millió forinttal több, mint az elmúlt évben.

Feladat 2007 2008

„Ifjúságért” Egyesület 6.000.000.-
15.000.000.- + 
4.000.000.-
(TEMI felújítása)

Szolnoki Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítvány 14.000.000.- 15.000.000.-

Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági 
Egyesület 1.000.000.-

2.000.000.- + 
4.100.000.- 
(felújításra)

VDT, GYT mûködtetése 1.600.000.- 3.500.000.-

Diákok nyári munkája 3.000.000.- 3.000.000.-

Gyermek és Ifjúsági Feladatok 
támogatása 2.000.000.- 2.000.000.-

Önkormányzat és Rendôrség 
Gyermekeinkért

6.500.000.- 7.000.000.-

Összesen: 34.100.000.- 55.600.000.-

A koncepcióban, illetve a Cselekvési Tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásának 
remélt hatásait az ifjúság körében elvégzett kutatás eredményei támaszthatják alá. Elvárt 
cél, hogy a 2005-ben végzett ifjúságkutatás mutatói 2009-ben javuljanak mindazon 
területen, amelyekre az önkormányzat helyi ifjúságpolitikája hatni képes.

Szolnok Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve
letölthetô a www.szolnok.hu weboldalról
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Egri Városi Diáktanács
Kormos Adrienn ifjúsági referens

Adatok
Eger Megyei Jogú Város lakossága 2007-ben kb. 53.000 fô	
a 15-19 éves fiatalok létszáma Egerben: kb. 6.000 fô + ugyanennyi bejáró és 	
kollégista diák
Egerben 14 általános iskola, 17 középfokú iskola és 2 egyetem mûködik	
az Önkormányzat fiatalokkal foglalkozó testülete: az Ifjúsági és Sportbizottság, 	
Közoktatási Iroda
helyi ifjúsági szakanyagok: Ifjúságkutatás 2005; Városi Ifjúsági Koncepció, 	
Ifjúsági Cselekvési terv

	az Önkormányzat fiatalokra fordított összege a 
2007-ben: 10.420 eFt (iskolán kívüli szabadidôs és 
szakmai tevékenységekre), amibôl a Városi 
Diáktanács (VDT) mûködésére és saját 
rendezvényeire 500 ezer forint támogatást kap 
minden évben, amit szabadon használhat fel. Ezen felül pályázatokon éves 
szinten 1-1,5 millió forint támogatást kapunk a rendezvényekre, táborokra.

A Városi Diáktanács
1996 óta mûködô öntevékeny ifjúsági szervezet.

Tagjai
minden egri középiskolából minimum 3 képviselô (elsôsorban a diákönkormányzatok 
részérôl). Taglétszám 60-70 fô, az aktív tagság kb. 40 fô. A tagság összetétele változik, 
mivel csak középiskolások tevékenykedhetnek a Tanácsban. Így egy diák általában 2-3 
évet, kivételes esetben 4-5 évet dolgozik a szervezetben. 

Vezetôség
A diáktanács 5 fôs elnöksége a minden év tavaszán megrendezésre kerülô városi 
diákparlamenten kerül megválasztásra. Ez egy három napos képzés, melynek a 
második estéjén történik az elnökségválasztás, titkos szavazással. A elnökség 
maga közül választja ki az elnököt. A mandátumuk egy évre szól, a következô 
választásig.

Mûködés
A tanács tagjai részvételével minden hónap elsô hetében gyûlést tartunk, melynek 
idôpontjai fixek, így fél évre elôre tudnak tervezni az ülések idôpontjával. A VDT saját 
irodával rendelkezik, amely bútorral, infrastruktúrával – telefonnal, fénymásolóval, 
számítógéppel, internet hozzáféréssel – felszerelt. Az iroda mûködési költségeit a város a 
már korábban említett 500 ezer forintos keretösszegbôl finanszírozza. Az irodán minden 
hétköznap ügyelet van 1500-1800 óra között, elôzetes megállapodás, beosztás alapján 2-2 
diák állandóan ott tartózkodnak.
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A VDT saját honlappal rendelkezik, melyet a diákok teljes mértékben önállóan 
szerkesztenek. A honlapon szerepel a Tanács bemutatkozása, aktuális információk, 
hírek, fotók, chat, stb., valamint kiegészítô szolgáltatások is vannak: puska (érettségi 
felkészüléséhez kidolgozott tételek), és film letöltésre is van lehetôség.

Ifjúsági referens
Ifjúsági munkával foglalkozó személy az Önkormányzatnál a városi ifjúsági referens. A 
VDT titkáraként is tevékenykedik, mint egyedüli felnôtt segítôjük. Sajnos sok minden 
más feladata is van, bár sokkal többet kellene a szervezettel foglalkoznia. A rendezvények 
elôkészítését végzi, valamint a képzések, táborok szervezése, lebonyolítása a feladata. A 
fiatalokkal napi kapcsolatban van.

A szervezet céljai
 Együttmûködés elôsegítése, információáramlás biztosítása a város 	
középiskoláinak diákönkormányzatai között. Minden középiskolából vannak 
tagok a Tanácsban, akik folyamatosan tartják a kapcsolatot, informálják egymást 
az iskolai rendezvényekrôl, meghívják a tagokat azokra. A városi ifjúsági 
rendezvényekrôl az ifjúsági referens tájékoztatja a tagokat és ôk továbbítják az 
információt.
Érdekképviselet, fiatalok igényeinek képviselete az önkormányzat felé.	
 Részvétel a városi döntéshozatalban: az Ifjúsági és Sportbizottságban az elnök 	
tanácskozási joggal részt vesz minden ülésen; a Kábítószerügyi Egyeztetô 
Fórumban a VDT részérôl egy személy jelen van; „Eger város ösztöndíjasa” 
bíráló bizottságában is részt vesz a Tanács.
Városi szintû ifjúsági rendezvények lebonyolítása és más szervezetek által 	
kezdeményezett programok segítése. Havonta szerveznek városi rendezvényt, 
valamint emellett több saját programot a VDT tagjainak.

Legfontosabb állandó rendezvények
Minden hónap elsô hetében taggyûlést szervezünk, elôtte pedig elnökségi ülést.
Február:

VDT farsang	
filmvetítés	
közös fórum az Egri Kisdiák Tanáccsal	
retro party	

Március:
Tavaszi 3 napos képzés. A tematikáját minden évben a diákok határozzák meg 	
igényeiknek megfelelôen. Eddig megrendezett képzések: pályázatíró-képzés, 
pályaválasztási tréning, közösségépítô tréning. A résztvevôk létszáma 45 fô.
1848 méteres futóverseny az 1848-49-es szabadságharc emlékére. Minden 	
középiskolából minimum 20 fô vesz részt a programon, az idén 536 regisztrált 
futó volt.
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Április: 
„Játék tanárok nélkül” címû középiskolások közötti játékos-szellemi vetélkedô. 	
A vetélkedôn minden középiskolából egy-egy csapat vesz részt, ahol együtt 
„játszanak”, vetélkednek.
VDT kirándulás	

Május:
Gyermeknapi programok. A városi gyermeknap keretében a VDT önálló 	
programmal van jelen: játszóházat és kézmûves foglalkozásokat szervez a 
kicsiknek.
VDT bográcsozás	

Augusztus: 
Nyári tábor. A nyári táborban a szakmai programok mellett jelen vannak a 	
szabadidôs elemek is, elsôsorban közösségépítés céllal. A 7 napos tábor 
általában 45 fôs.

Szeptember: 
Heves Megyei Drogellenes nap. A VDT legnagyobb rendezvénye, 2000 óta 	
minden évben megszervezzük. Két éve az Eger Ünnepe része lett ez a program. 
Egy napos fesztivál jellegû rendezvény a város szívében a Dobó téren, ahol 
interaktív információs sátrakkal, játszóházzal, kulturális rendezvényekkel, 
fellépôkkel várjuk az odalátogatókat.

Október:
Városi Diákparlament. 3 napos képzés 45 fôvel. Ekkor kerül megválasztásra az új 	
elnökség, értékeljük a VDT elmúlt éves tevékenységét és elkészítjük a következô 
éves akciótervet, amely alapján végzi a Tanács a munkáját.

November: 
Ajándékgyûjtés minden középiskolában a rászoruló gyerekeknek.	
Filmvetítés	

December: 
Az összegyûjtött ajándékok átadása a rászoruló gyerekeknek.	
Mikulás és karácsonyi rendezvények.	

Nem állandó programok
„City rally” városismereti akadályverseny, együttmûködve a miskolci és a 	
mezôkövesdi diákönkormányzatokkal. A rendezvényt mindhárom városban 
megszerveztük a három szervezet közösen.
Média tanulmányi kirándulás Budapestre, országos újság szerkesztôségébe és 	
tv stúdióba.
Városi nagyelôadások szervezése. Témák: drogprevenció, diákjogok és 	
kötelességek.
Színház és mozi látogatás a VDT tagokkal.	

Közremûködünk
a városi ifjúsági fesztivál szervezésében és lebonyolításában.	
a média tábor szervezésében, lebonyolításában. 	
A „Diákvér”; véradási program segítésében.	
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A Mûvészetek Háza által szervezett ifjúsági programok segítésében.	
Kortárssegítô elôadások, tréningek szervezésében.	

DÉR újság
A Városi Diáktanácsnak 1996 óta saját újságja van DÉR (Diák Élet Részletekben) címmel. 
A lap kéthavonta 2000 példányban jelenik meg, melynek a szerkesztôi a Városi Diáktanács 
tagjaiból tevôdnek össze. A szerkesztôk munkáját segítik a középiskolákban tanuló diákok, 
akik cikkeikkel, rajzokkal, versekkel színesítik az újság arculatát. Az újság elkészítésével, 
megjelenésével járó összeget önkormányzati hozzájárulásból és pályázat útján nyert 
támogatásból sikerül fedezni. Az újság elôkészítésével járó munkákat a fiatalok teljes 
mértékben önállóan, felnôtt segítsége nélkül végzik. A nyomda munkálatok után minden 
középiskolába eljuttatják a lapot. 

PR tevékenység
Fontosnak tartjuk a Városi Diáktanács megismertetését minél több egri lakossal, 
elsôsorban a középiskolás diáksággal, így minden rendezvényen erre külön figyelmet 
fordítunk, valamint a helyi médiákban mindenrôl beszámolunk. A Diáktanács saját logójára 
pályázatot írt ki, melyet már két éve használunk. Készítettünk a tagok részére irattartó 
mappát és kitûzôt, melyet büszkén viselnek, valamint a rendezvényeken saját szórólapon 
mutatjuk be a szervezetet és színes matricát is osztogatunk.

Kapcsolatok
Egri Kisdiák Tanács	
Önkormányzat: Közoktatási Iroda, ifjúsági referens, Ifjúsági és Sportbizottság, 	
ifjúságért felelôs alpolgármester
középiskolák, diákönkormányzatot patronáló pedagógusok	
városi, megyei, régióban mûködô ifjúsági szervezetek	
Mûvészetek Háza	
Civil Ház	
Heves Megyei Vöröskereszt	
Heves Megyei Önkormányzat	

További információk:
www.vdteger.hu
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A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség és 
a „Szentesi modell”

Korom Pál ifjúsági szakértô

Az önmagát a Véga csillagról elnevezô országos civil szervezet 1978-ban alakult meg, 
ellenzéki szervezetként, tizen- és huszonévesek részvételével. Országos központja délkelet-
Magyarországon található, Szentes városában. Hat regionális központja van, hatvannégy 
csoporttal, melyekben jelenleg mintegy kétezren tevékenykednek. A felnôtt segítôk száma 
120 fô körüli, melybôl ketten minimálbéres alkalmazottként, a többiek pedig önkéntes 
segítôként látják el vállalt feladataikat.
 A Szövetség célja az autonóm polgári lét kialakításának segítése, a társadalmi 
béke kialakításában való közremûködés, a természeti környezet megóvása, a harmonikus 
természeti és lakóhelyi környezet kialakítása. Célja továbbá tagjai, valamint a segítségért 
hozzáforduló gyermekek és fiatalok érdekeinek védelme, az ifjúsági közélet kialakulásának, 
fejlôdésének segítése együttmûködve a helyi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és 
kormányzati szervekkel.

A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség helyi csoportjai nem-formális képzéseket 
szerveznek pedagógusoknak és más felnôtt segítôknek, ill. tizenéves vezetôknek és 
segítôknek. Táborokat szerveznek gyerekeknek és fiataloknak, ezen belül hátrányos 
helyzetûeknek, és külföldi magyar fiataloknak. Az euroatlanti integráció érdekében 
2000-ben kezdték meg a nemzetközi együttmûködések kiépítését hazai és külföldi 
szervezetekkel.
 A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetségnek a rendszerváltás után megkezdett 
legkiemelkedôbb projektje az 1992-ben elkezdett Szentes kistérségi gyermek és ifjúsági 
közéletfejlesztési projektrendszer. A tizenéves közéletfejlesztési koncepciót a VE-GA egy 
szakértôi köre munkálta ki egy év alatt, és széleskörû vitára bocsátotta azt. Ehhez új 
elméleti alapvetés, új – ún. segítôi – pedagógiai szisztéma kidolgozására volt szükség. A 
konkrét megvalósítást tíz évre, gondosan tervezett lépcsôkben gondolták el.
 Az elsô négy évben az anyagi, jogi és intézményes feltételeket kívánták 
megteremteni. További két évet szántak egy városi gyermek, ifjúsági és felnôtt segítôi 
„kerekasztal” kialakítására/fejlesztésére azzal a céllal, hogy megteremtôdjenek egy 
városi tizenéves önkormányzat megválasztásának és mûködésének feltételei. Annak 
konszolidálódására további négy évet szántak.
 A koncepciót Szentes Város Önkormányzata elfogadta, támogatta és a projekt-
rendszer e koncepció szerint valósult meg 2002. évig, amikor is kidolgozásra kerültek 
a továbbfejlesztés útjai és módozatai. A folyamat keretében valósult meg a program 
bázisaként a Szentesi Városi Diák Pince, a Magyartési Tábor Központ, mint képzési és 
táboroztatási központ, valamint a “TÖRÔDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány, 
mint független támogató. Ennek a folyamatnak az eredményeként alakult meg 1996-ban 
a Szentesi Gyermek és Diák Kerekasztal (a GYIKA) illetve 1998-ban a Szentesi Ifjúsági 
és Diák Önkormányzat (a SZIDÖK), amely sajátos kisebbségi önkormányzatként 2001. 
évtôl hivatalosan is bekapcsolódott Szentes Város Önkormányzata munkájába, önálló 
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fejezetet kapva az Önkormányzat SZMSZ-ében. Ezt az alapozta meg, hogy Szentes Város 
Önkormányzata és a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség közhasznú szerzôdést kötött. 
Ennek keretében az Önkormányzat átadta vállalt ifjúsági közélet-fejlesztési feladatait 
a VE-GÁ-nak, a VE-GA pedig megbízta egyik szakértôjét az ifjúsági referensi feladatok 
ellátásával.

A SZIDÖK képviselô-testületének jelölésébe az intézményi önkormányzatok 
mellett a korosztályi civilszervezetek teljes köre bekapcsolódhat, a választási körzetek az 
iskolák. A SZIDÖK által menedzselt Alternatív Játszóház programjának további tizenkettô 
csoportosulás részese, amelyeknek elsôsorban fiatal felnôttek a résztvevôi.

A fenti folyamatrendszernek is köszönhetô, hogy Szentes városban tizenöt olyan 
teljes egészében, illetve többségében gyermek és ifjúsági civil szervezet és csoport van, 
amelyik tudatosan végez közéleti és közélet-fejlesztési tevékenységeket. Ezekben több, 
mint ötszáz fiatal (12-26 éves) vesz rendszeresen részt, vagyis az érintett korosztály több, 
mint 8 %-a (ez országos viszonylatban is kiemelkedô adat!) A fentiek elismeréseként a 
VE-GA vezetôi 2002. évben Szentes Város Önkormányzata pedig 2003. évben megkapták 
az Arany Titán díjat.
Az elmúlt években a SZIDÖK és a VE-GA között partneri viszony alakult ki a következô 
területeken:

– képzés: például kortárs-segítô képzéssorozat és az önkéntes munkás képzés
– táboroztatás: tizenévesek szak-és képzési táboroztatása
– hazai tizenéves önkormányzatokkal való kapcsolatépítés és fejlesztés. (Ezek 

közül többnek a megalakulását illetve fejlôdését is segítette a VE-GA.)
– Európa Uniós államokbeli illetve romániai tizenéves önkormányzatokkal és 

ilyen jellegû szervezetekkel való kapcsolatépítés (Sommiers, Sankt Augustin, 
Marosvásárhely, Paris).

A projekt-rendszer megvalósítása során összesen hétszer változott meg jelentôsen 
(négyszer alapvetôen) a kormányzati ifjúságpolitika irányvonala – ez most is várható – 
ami nagyobb nehézségeket támasztott és támaszt, mint maga a közélet-fejlesztési feladat-
rendszer.

További információk
korom.pali@chello.hu 
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Osztályközösség-fejlesztés Komáromban
Monostori Éva közösségfejlesztô, Élettér Egyesület

Miért nem hasznosítod magad az ifjúság területén? Miért nem csinálsz osztályközösség-
fejlesztô programokat? – kérdezte barátnôm egy alkalommal, amikor az egyesület 2008-as 
programtervét állítottuk össze. Igaz, hogy évek óta közösségfejlesztéssel foglalkozom, és 
az is igaz, hogy néhány éve különös figyelmet szenteltem ezen belül az ifjúsági közösségi 
munkának, ennek ellenére értetlenül álltam az ötlet, és az azt követô gondolattömeg elôtt. 
Miért kellene ilyen feladatot felvállalni, mi ösztönözné az iskolákat, hogy részt vegyenek a 
programban, s mit profitálhatunk mi ebbôl az egészbôl. Szóval, miért is?

Azért, mert az iskolai oktatási program jelenleg a tanításra helyezi a hangsúlyt. 
A tudás, a tananyag elsajátítása mellett egyre kevesebb idô jut a fiatalok közösségeinek 
ápolására, a hagyományos osztályközösségek megteremtésére és összefogására. Az 
osztályfônökök is fáradtak, nehezen tudnak egy-egy osztályközösséget megalapozó 
kirándulást, közös programot, ezáltal pedig közös élményt gerjeszteni, ami alapja és 
meghatározója lehet annak a közösségiségnek, amire vágynak. Hiszen egymást jól ismerô, 
megértô és toleráns osztályokban könnyebben folyik a napi munka, zökkenômentesebb 
a tanítás.
 A közösségben való aktív részvétel leginkább gyermek- és fiatalkorban fontos. 
Vannak azonban olyan (hátrányos) helyzetek, ahol az otthoni és az iskolai közösségek sem 
tudnak gyermekeik számára több közösséget biztosítani – sem táborokba, sem délutáni 
elfoglaltságot jelentô szakkörökre, foglalkozási csoportokba sem ösztönzik a fiatalokat. 
Erre próbált megoldást kínálni az „Összehozó” programunk, amelyben olyan módszert 
és eszközöket kerestünk a fejlesztésére, ahol a hétköznapi életszíntérbôl kiszakítva, de a 
mindennapos élethelyzethez hasonló szituációban, a saját közösségeikben fejlesztheti a 
fiatalokat.
 A mûködési helyünkként szolgáló Mag-Házban tréningeket hirdettünk az 
általános és középiskolai osztályoknak. Terveink szerint a városban mûködô intézmények 
mindegyikében egy-egy programot kívántunk megvalósítani, mely teljes egészében 
szervezetünk felajánlása volt. A pályázatra azonban csak 3 osztály jelentkezet 3 különbözô 
intézménybôl. A jelentkezô osztályok mindegyike középiskolai korosztályú, jelenleg 
10 évfolyamosak. A velük folytatott kísérleti, vagy modell-programot ismertetem az 
alábbiakban.

Pályáztatás
A jelentkezô osztályok írásbeli bemutatkozást adtak, illetve megfogalmazták a 
programhoz kapcsolódó motivációjukat. Ezt két osztálytól (Jókai, Alapy) kaptuk meg, a 
harmadik (Kempelen) csupán szóbeli jelentkezéssel kapcsolódott a folyamatba. Ízelítô a 
pályázatokból:
„A mi osztályunk diákszemmel…”
Az osztályba jelenleg 32-en járnak plusz az osztályfônök, de a 32-bôl 1 magántanuló, tehát ô 
rá nem vonatkozik, amit írok. Lányok és fiúk járnak az osztályba, de a fiúk vannak többen.
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Az osztályban nagy az összetartás, de csak ha valaki rosszat csinált, ami ôszintén szólva 
elég gyakran megesik. Ilyenkor hallgat mindenki még akkor is, ha az egész osztályt 
büntetik emiatt. Az órákon elég rosszak vagyunk. Nem sokan figyelnek oda, a legtöbben 
beszélgetnek, vagy egyéb elfoglaltságot találnak maguknak. Aki éppen nem következô 
beszóláson gondolkodik, az fekszik a padon, vagy éppen a pad alatt eszik.” (Dávid)
„Miért is szeretnék részt venni a tréningen?”
… Sajnos nekem úgy tûnik, hogy diákjaim számára nem igazán fontos a közösség, nem 
tudják, miért jó a tagjának lenni. Alig várják, hogy kicsengessenek az utolsó óráról, és máris 
rohannak ki az iskola kapun, ki merre lát. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az iskolában 
nincsenek tanítási idôn túli programok, rendezvények, szakkörök, ahol a gyerekek jobban 
megismerhetnék egymást, és barátságot köthetnének. Egyszerûen nem érzik, hogy az 
iskolához tartoznak. Ha pedig néha adódik lehetôség valami másra is a tanuláson kívül, 
egybôl tiltakoznak, és keresik a kifogásokat, hogy miért nem akarnak részt venni.

Én azért is örülnék, ha lenne lehetôség együtt lenni a gyerekkel a tanórákon kívül 
is, mert én is sokkal jobban megismerhetném ôket. Már tizedikesek, és mégis van, akirôl 
még mindig alig tudok valamit. A heti egy osztályfônöki óra vajmi kevés lehetôséget ad a 
BESZÉLGETÉSRE…
 Úgy érzem, hogy az általános ellenállás és tiltakozás a jellemzô az osztályra 
mostanában mindennel és mindenkivel szemben. Azt hiszem, diákjaim most kezdenek 
igazán kamaszodni… Épp ezért gondolom azt, hogy egy külsô személy tanácsait, 
ötleteit, iránymutatását-, aki nem dorgálja ôket, mint a szülök és a tanárok-, talán jobban 
elfogadják. S ha mindez játékosan, az ô nyelvûkön, a megszokottól eltérô környezetben 
történik, a siker talán még nagyobb, s az eredmény tartósabb lesz.” (osztályfônök)

„A Jókai Mór Gimnázium 10. C osztályába negyven diák tanul (15 fiú, 25 lány). 
A belügyi rendészeti, az informatikai csoport mellet, az általános, normál gimnazisták is 
helyet kaptak közösségben. Kollégistáim és a komáromiak száma is 10-10, a többi diák 
a környezô településekrôl jár nap, mint nap az iskolánkba. Ekkora létszám mellet, ilyen 
különbözô érdeklôdésû és más-más értékrenddel rendelkezô gyermekeknél igazán nehéz 
jó osztályközösséget alakítani. Sajnos akaratlanul is „klikkek” alakulnak ki, és vannak, akik 
között még a beszélô viszony is hiányzik (vagy nem ismerik egymást egyáltalán, vagy 
korábbi összetûzések miatt ellenséges a viszonyuk). … Az osztályfônök próbálkozásait csak 
részben koronázza siker. Az osztályfônöki, és az iskolában szervezett „csoportkohéziót”, 
önismeretet, és egymás megismerését célzó gyakorlatok után sem változott pozitívan az 
osztálykép. … Lehet, hogy a gimnázium egyik fô célja az, hogy sikeresen felkészítsen 
az egyetemi felvételikre, de talán még fontosabb feladata az, hogy minden tekintetben 
EMBEREKET neveljen. Az osztályfônöknek közös programokkal, együttlétekkel (és ezzel 
párhuzamosan közös élményekkel) van lehetôsége arra, hogy változtasson a diákok 
hozzáállásán; és ha ehhez szakemberek segítségét is igénybe veheti, talán könnyebb lesz 
a céljait elérni.” (osztályfônök)

Elôkészítés
Csoportonként 1-1 osztályfônöki órát tervezünk az általános programbemutatásnak, 
a programban való részvétel feltételrendszerének meghatározására. A részletes 
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programterv ismertetése magában foglalta a fejlesztési tematika ismertetését is. A 
tervezett elôlátogatásoknál csupán egyetlen (Alapy) osztályba jutottunk be, a másik két 
(Kempelen, Jókai) osztállyal a képzés napján találkoztunk elsô alkalommal. A folyamat 
során tapasztaltak alapján nem tartom fontosnak a képzés elôtti találkozás beiktatását. 
A folyamat kezdése valamennyi osztályban hasonlóan zajlott, függetlenül attól, hogy 
voltunk-e megelôzô találkozáson, vagy sem.

Ifjúsági közösségi képzés
A képzés során két összefüggô nap keretén belül került sor a fejlesztômunkára, amely 
természetesen az önismeretre, a csoportkohézióra és a közös tevékenységre fókuszált. 
Maga a tréning három különbözô módon került megvalósításra.

A „Kempelenesek” elsô napját az iskolában, az osztálytermükben bonyolítottuk 
le. Második napon már csak csekély létszámmal jöttek ki Monostorra az ifjúsági házunkba 
a fiatalok. A „Jókaisok” a képzés mindkét napját a monostori mûvelôdési házban töltötték, 
alig volt hiányzó, végig nagy létszámmal voltak jelen. Az „Alapysok” is a helyi mûvelôdési 
házba jöttek, azonban az osztály egy része az ifjúsági házban töltötte az éjszakát. A második 
napra kevesen jöttek vissza.
 A képzési napok során felmerült fejlesztôi dilemma az osztályok magas létszáma. A 
két nap során igyekeztünk ugyan kiscsoportos foglalkozásokat, gyakorlatokat beilleszteni, 
azonban egy osztályközösséget fejleszteni „klikkekben” nem lehet. Így a képzés nagy része 
közösen, teljes létszámmal zajlott, melyben maguk az osztályfônökök is aktív résztvevôkké 
váltak. A fejlesztô munkája, leterheltsége és felelôssége is kiemelt hangsúlyt kapott ekkora 
(32-37 fôs) ifjúsági korosztálynál. (A képzés részletes tematikájának ismertetése nem a 
konferencia anyaga, abból kiadványt szerkesztettünk, mely a honlapunkról elérhetô.)

Értékelés
A folyamat során többféle értékelési módot próbáltunk ki. A játékokat, feladatokat 
követôen értékeltük a folyamatot. Ez a kis létszámú közösségekben mûködött. Leginkább 
a „Kempelenesek” körében volt népszerû és követhetô. A két nap során zárásként iktattunk 
be értékelést, melyet két osztályban tudtunk megvalósítani. A „Kempelenesek” már rutinos 
értékelôként végezték a feladatot, az „Alapysok” pedig elfogadóként, együttmûködôként. 
Sajnos a „Jókaisoknál” nem történt értékelés. A folyamatértékelést az osztály magas 
létszáma, a lezáró értékelést pedig az idôkorlát (buszhoz való igazodás) akadályozta 
meg.
Ízelítô az értékelésekbôl:
Mit gondolsz a smai napról?

Nincs iskola, ezért király.1. 
Jó, mert azokat is megismerem, akikkel eddig nem tudtam kialakítani szorosabba 2. 
kapcsolatot.
Nem ilyenre számítottam.3. 
Jobb is lehetne.4. 
Vicces, szórakoztató, nem olyan elviselhetetlen, mint amilyennek képzeltem.5. 
Érdekes, vicces, tanulságos, jobb, mint a suli.6. 
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Nagyon zavar, hogy néhányan nem veszik komolyan és tönkreteszik a többiek 7. 
jókedvét.
Szerintem egész jó, ahhoz képest amilyennek hittem8. 
Inkább aludnék otthon.9. 
Jó, hogy ma itt vagyok, mert sokat megtudok azokról az emberekrôl, akikkel nap, 10. 
mint nap találkozok.
El sem hiszem, hogy ma nem lógtam el az iskolából.11. 

Utánkövetés
Csoportonként 2-2 osztályfônöki órát terveztünk a fejlesztési folyamat nyomon követése 
érdekében. A folyamatban részt vevô osztályok írásbeli bemutatkozást adtak, illetve 
megfogalmazták a program során szerzett tapasztalataikat, ismereteiket és érzéseiket.

A „Kempelenesekhez” nem jutottunk el elsô alkalommal, így az osztályfônök 
értékelt helyettünk. Az órán elhangzottak és a képzés élményei írásos beszámolók 
formájában került hozzánk. Ezt a találkozást egy héttel a foglalkozás utánra terveztük. Itt 
még nagyrészt pozitív és építô visszajelzéseket kaptunk. A második alkalom már sikeres 
találkozás volt az osztállyal, de a visszajelzések minôsége és mennyisége is változott. Már 
csak kevesen fogalmaztak bizakodóan, a többség csalódottságának adott hangot. A másik 
két intézménybe még nem jutottunk el.
Ízelítô az utánkövetésekbôl:
„Összességben az egész osztály negatívan állt hozzá a tréninghez. Az elsô nap délelôttje 
rosszabb volt mintha suliban lettünk volna. Az elsô feladat plakátkészítés volt, de ez nem 
tetszett az osztály nagy részének. Ennek fô oka az volt, hogy nem találtunk olyan képeket, 
amik tetszettek volna. Pár ember hazavágta a hangulatot és ezért a délelôtt nyûgösen, 
unalmasan telt. A délután folyamán elmentek a közösségbontók és ezután javult a légkör. 
Délután már mindenki jól érezte magát, kicsit felszabadultabbak lettünk. Estefelé néhány 
kisebb csoportra bomlottunk, mindenki megtalálta azt, amivel el tudta foglalni magát. Az 
éjszaka folyamán jobban megismertük egymást, mert mindenki egy kicsit más oldaláról 
mutatkozott meg, és olyan osztálytársakkal is beszélgetünk, akikkel idáig nem, vagy csak 
keveset. …

Összegezve a véleményünket, tartalmasnak ítéljük a hétvégét, bár a program 
lehetett volna legalább háromnapos, Jó lett volna, ha kettô napot kint aludhattunk volna 
Monostoron, mert a második napon többen maradtak volna, és még nagyobb összhang 
alakult volna ki. Meglátásunk szerint, van esély a folytatásra, és jó lenne, ha legalább 
félévente ismétlôdne a tréning…” (Ádám, Dávid, Péter és Timi)
 „Számomra is sok tanulsággal járt ez a két nap. Azon kívül, hogy én is jobban 
megismertem az osztályomat, a játék során egy idô után akaratlanul is a gyerekek 
kimutatták egymás iránt érzett rokon, vagy ellenszenvüket. Láthatóvá vált az is, hogy ki 
az, akinek a véleménye számít, és ki után indul a „csorda”. Ki az, aki a közösség peremére 
került; ki az, aki nem tud veszíteni; (sôt egyáltalán játszani sem a szabályok betartásával) 
és ki az, aki arra sem vette a fáradságot, hogy együtt töltsünk el egy szûk hétvégét.
 A diákok igen vegyes érzelmekkel indultak Monostorra. A nagy többség 
kellemesen csalódott, és remekül érezte magát. Úgy értékelték: Jó volt egymásról olyan 
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dolgokat is megtudni, melyek a hétköznapokban nem lennének beszédtémák és mégis 
fontosak. Azoknak a diákoknak is meg kellett nyilatkozniuk, akikkel csak néhány szót 
váltott az osztály egy része. … Jelentôs pozitív osztályközösséget nagyban befolyásoló 
változás nem tapasztaltam, a foglalkozások csak akkor érnének el célt, ha lenne folytatása 
is a játékoknak.” (osztályfônök)

„A fejlesztô program eredménye fôleg az, hogy a hétköznapi zárkózott 
személyiségeit láthattam újra mosolygó gyermekként. Tagadhatatlanul újdonságot sikerült 
hozni az osztály életébe, sajnos csak két napig. Ha szakmai szemmel értékelni kellene a két 
nap hatásait felemás érzések kavarognak bennem. Néhány nap elteltével még érzékelhetô 
volt a jó hangulat az osztály életében. A számtalan élménybeszámoló hallatán jó érzés töltött 
el. Végre olyan diákok is megnyílhattak, akik eddig megbújtak a hétköznapok problémái 
közepette. Sajnos így több mint egy hónap elteltével már negatívumok is jelentkeztek, de 
úgy érzem ez természetes, hiszen senki sem garantálhatta, hogy ettôl a két naptól minden 
meseszerûvé változik majd az osztály életében. … Ennek ellenére az összkép pozitív 
és továbbra is elszántan hiszem, a hasonló programokkal tovább erôsödhet az osztály 
kohéziója. További fontos feladat, hogy ezekbe a közösségfejlesztô programokba minden 
diákot sikerüljön bevonni, és aktívvá tenni. Talán a hosszabb idô eltelte mondatja velem, 
a program akkor lesz igazán sikeres, ha idôrôl idôre beépítésre kerül az osztályfônöki 
tevékenységbe.” (osztályfônök)

„Nekem nagyon tetszett a program. Jól összekovácsolta az osztályt, aki itt volt 
valamelyik napon az szerintem élvezte a játékos feladatok sokaságát és közelebb hozta 
egymáshoz az ott lévôket. Sokat tudtam meg az osztálytársaimról, közelebbi barátságba 
kerültem velük. Bár a második napon rossz volt az idô, úgy nem tudtunk kimenni, a szabadba, 
de bent a házban is jól elszórakoztam. Úgy érzem, hogy akik eddig csak haverok voltak és 
közelebbi kapcsolatban nem voltunk egymással, ôk már nem csak haverok, hanem már 
barátaim. Használt ez a két nap az osztálynak, mert akik csak elmentek egy évig egymás 
mellett úgy, hogy csak köszöntek, ôk is már el tudnak beszélgetni egymással, sok közös 
témájuk van. Megkedveltem Évit is, aki vezette ezt az egészet. Nagyon jó feladatokkal 
adott nekünk tombolákért cserélte. Szóval nagyon jó volt és én elmennék még egyszer, ha 
lehetséges lenne.” (Gábor)
 „Nekem nagyon tetszett a program, amíg ott voltam, de hazamentem, amit már 
megbántam. Látva a képeket nagyon-nagyon megbántam.” (Rómeó)

Zárókonferencia
A Komáromi Napok keretein belül szervezzük, ahol bemutatásra kerül a program során 
készített film és egy kiadvány, melyek szintén letölthetôek a honlapunkról. A konferencia 
szervezését és lebonyolítását a programban részt vevô osztályok tanulói végezik 
segítségünkkel. A konferencia célja az „Összehozó” program jövôjének megfogalmazása.

*

Itt tartunk most. Hogyan tovább? Ez még megválaszolatlan. Mindenesetre gyakorlott 
ifjúsági trénerként is számos új tapasztalattal gazdagított engem is ez a folyamat. 
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Remélem, hogy legalább ennek a 3 osztály közösségének sikerült valami pluszt hozni a 
mindennapjaiba. A „Kempelenes” osztály meghívott az év végi kirándulásukra. Megkérték 
osztályfônöküket, hogy ne hagyományos kirándulást tervezzenek, hanem egy ilyen 
kötetlenebb, játszósabb, egymást még jobban megismerôbb, tréninges, lazulóst. Az 
osztályfônök elfogadta a javaslatot és június elején közös felfedezô útra indulunk Kun- 
bábonyba. De ez már egy másik történet.

A folyamat egésze megtekinthetô és letölthetô a szervezet honlapjáról
www.elletteregyesulet.hu
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Az oszkói Hegypásztor Kör ifjúsági munkája
Nagy Ádám

A Hegypásztor Kört 1985-ben helyi fiatalok alakították a Vas megyei Oszkó községben. 
Egyesületünk célja, hogy a faluhoz tartozó szôlôhegy mûemléki értékû présházait lehetôség 
szerint megmentse, valamint kulturális programokat szervezve megpróbálja élénkíteni a 
falu életét, felelevenítve annak hagyományait. Tevékenységeink:

Helyi-, térségi közösségfejlesztés, hagyományôrzés
Alapvetô cél: segíteni a falu- és a térség lakosságának (fiatalságának) helyben tartását, 
számukra vonzó közösségi szolgáltatások szervezésével. 
Szolgáltatási területek/termékek:
 egyesületi élet és programok
 térségi ifjúságsegítés
 örökségvédelem, hagyományôrzô programok
 Teleház mûködtetése
 médiaklub/ifjúsági klub programjai
 ifjúsági önkormányzat segítése
 civil szervezetek: Nôszövetség, Polgárôrség, Tûzoltó 
 mozi mûködtetése

 Szôlészet-borászat, szôlôhegyek térségi fejlesztése 
Alapvetô cél: az oszkói- illetve a térségben található többi szôlôhegy építészeti értékeinek, 
kulturális- és szôlômûvelési hagyományainak megôrzése, fejlesztése, a szôlôhegyekhez 
kapcsolódó közösségi háttér erôsítése.
Szolgáltatási területek/termékek:

Hegyháti Borbarát Kör programjainak szervezése– 
szôlôtelepítés és mûvelés az egyesületi területen– 
szakmai rendezvények szervezése– 
Határmenti Vinotéka szakmai hátterének biztosítása– 
présházak megôrzése– 
szôlôhegyi területgondozás, tanösvény fenntartása, utak javítása– 
szôlôhegyi fejlesztések (utak, közmûvek, stb.)– 

Turizmusfejlesztés, turisztikai szolgáltatások
 Alapvetô cél:  vállalkozási bevétel termelése az egyesület számára turisztikai szolgáltatások 
nyújtása által, amelyek egyúttal segítik a kulturális – néprajzi örökség megôrzését.
Szolgáltatási területek/termékek:

Hegypásztor Erdei Iskola és Turistaszállás– 
Határmenti Vinotéka - borturizmus– 
kerékpárkölcsönzô – túrák kiajánlása– 
Közösségi Ház - Képzô- és elôadóterem hasznosítása– 
fesztiválok, rendezvények szervezése– 
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Zsúpkészítés, présházfelújítás 
Alapvetô cél: piaci bevételek generálásával fenntartható foglalkoztatási program 
mûködtetése, amely az egyesület egyéb tevékenységeire is visszaforgatható többletbevételt 
eredményez; járulékos cél a hagyományôrzés, néprajzi értékek megôrzése.
Szolgáltatási területek:

- piaci kapcsolatok, marketing
- termelés, feldolgozás
- építés, felújítás
- apartman-pincék
- ingatlankezelés, „-közvetítés”

Kistérség- fejlesztés
Alapvetô cél: az egyesület céljaihoz kapcsolódó térségi szintû programokban/ projektekben 
való részvétel, amely az eredmények kiterjesztése mellett a bevont pályázati források révén 
egészében is segíti a Hegypásztor Kör fenntarthatóságát.
Szolgáltatási területek:

vidékfejlesztés (LEADER)– 
Teleház-hálózat (LEADER, RUPOT, FIP)– 
humán-erôforrás fejlesztés (EQUAL, PAKTUM)– 
térségi turizmus-koordináció (RUPOT)– 
térségi információs rendszerek (LEADER, PAKTUM, INTERREG )– 
Pannon Helyi Termék Klaszter – menedzsment funkció– 

Ifjúsági munka
Folyamatos tevékenységek: 

programszervezés	
ifjúságsegítés	
együttmûködés a térségi ifjúsági referenssel	
együttmûködés más civil szervezetekkel (pl.: ISZKIRI, Faluház Baráti Kör, 	
Gersekarátért Baráti Kör)
folyamatos pályázatfigyelés, pályázatírás	
pályázat kiírás (Pl.: versíró pályázat, zenei pályázat, stb…)	
ifjúsággal kapcsolatos képzéseken való részvétel	

A 2006. július 1- 2007. június 30 közötti idôszak eseményei:

2006. novembertôl Filmklub+Animeklub
A Mozi megalakulása óta (2005) sok változáson ment át, mind témáját, mind stílusát 
tekintve, de eddig jól állja az akadályokat.

Táncházak szervezése és lebonyolítása
A néptáncot mindig is fontos elemnek tartottuk a hagyományôrzés terén, ezért minden 
évben rendezünk interaktív táncházakat, ahol bárki kipróbálhatja a néptáncok különbözô 
vállfajait.
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Bátorságtúra (2006.július 15.)
A Tor-túra elôdje, 2006 júliusban került megrendezésre, a lényege egy adott táv megtétele 
az erdôn át, azonos feltételek mellett (pl. ugyanolyan típusú lámpa). A túra sikerén 
felbuzdulva rendeztük meg a Tor-túrát, amely mára már egy térségi programmá nôtte ki 
magát, évrôl évre több jelentkezôvel.

Tortúra (2006. szeptember 1.)
2006 szeptember elsején került megrendezésre a Tor-Túra, mely lényegében egy 
akadályverseny volt, az éjszaka sötétjébe burkolva. A környék természeti adottságait 
kihasználó túrán sok csapat indult. A megannyi fiatal segítô nélkül ez a túra nem jöhetett 
volna létre, meg is köszöntük nekik a kitartásukat egy kis Teleházas koccintással az 
egészségükre. A program akkora sikert aratott a fiatalok körében, hogy állandó, éves 
programmá nôtte ki magát.

Szlovén kirándulás (2006. augusztus 18-20.)
2006. augusztus 18-20-án Szlovéniában (Lendván) voltunk helyi fiatalokkal (30 
fôvel), ahová a Lendvai Ifjak Egyesülete (LIFE) hívott meg minket egy 2 hetes, 
nemzetközi programjuk (LIFE napok) záró hétvégéjére. Részt vettünk egy „nemzetközi” 
focimérkôzésen is, ahol mi képviseltük Magyarországot.

2007. február 3.: VEGYÜLJ (Vidám Együttlét az Együttmûködés Jegyében)
 2007. február 3-án „vegyültek” a fiatalok. A Vegyülés lényegében egy ifjúsági képzés 
volt, szakértô tréner vezetésével. A lényege a korosztályok és az életstílusok közti 
különbségek áthidalása volt, és a csapatépítés. A nap végére az elején még klikkesedô 
társaságból egy olyan lelkes alkotóközösséget sikerült összekovácsolni, akik fontos 
szerepet játszanak/játszhatnak a falu életében.

Térségi Orbán-napi vetélkedô (2007.május 26.)
Mint az elmúlt években, idén is megrendezésre került a Térségi Ifjúsági Vetélkedô, 
melyet egybekötöttünk az Orbán-napi Hegyi Vigadalommal. A játékosok a térség 
különbözô településeirôl érkeztek, és a játékos vetélkedô során nem csak jól érezték 
magukat, de egy kicsit jobban meg is ismerték az oszkói szôlôhegyet.

Jeli túra (2007. május 1.)
2007. május. 1-én meglátogattuk a Jeli Arborétumot a helyi fiatalokkal. Természetesen 
biciklivel mentünk, és bebarangoltuk az egész „virágoskertet”.

Iszkiris ifjúsági tábor/képzés 2007. május 11-13.
Az ISZKIRI (Ifjúsági Szervezet a Kisalföldi Régióért) a Hegypásztor Körrel karöltve szervezett 
3 képzéses hétvégét 3 megyében, Vas-,  Zala-, és Gyôr-Moson-Sopronban. A hétvégék 
lényege az volt, hogy az adott térségben élô fiatalokat összekovácsoljuk, és a késôbbikben 
ôk össze tudjanak dolgozni nem csak településükön, hanem megyén belül is. A Vas-megyei 
képzéses hétvége A Hegypásztor Kör Erdei Iskolájában volt, ahol sok oszkói képviselte mind 
Oszkót, mind pedig az egyesületet. A hárommegyés képzés záróakkordja egy kétnapos 
Határmenti Ifjúsági Találkozó volt, mely Szombathelyen került megrendezésre, és ahol a 
képzésen megjelent ifjúság gyûlt össze, hogy együtt bulizzon, ismerkedjen.
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Március 15-ei megemlékezés
A március 15-ei megemlékezést az önkormányzattal együtt szerveztük, fiatalok 
bevonásával. Az zenés, énekes produkció méltó volt a naphoz, és hatalmas sikert aratott.
1956-os megemlékezés
Az 1956-os megemlékezés megszervezésében és elôkészítésében, valamint az 
anyaggyûjtésben számos fiatal vett részt, és idôsek/fiatalok méltóképpen emlékeztek meg 
az ’56-os forradalomra.

„Házhoz megy a Mikulás” Oszkóban
2006-ban is házhoz ment a Mikulás, és vitte magával a segédeit is. Voltak angyalok, 
ördögök, és egy hatalmas zsák tele ajándékkal. A kisgyerekeknek ismét sikerült egy 
feledhetetlen estét szereznünk.

„Házhoz megy a Mikulás” Olaszfán
 Az oszkói „Házhoz megy a Mikulás” program sikerét látva az Olaszfai Önkormányzat 
meghívta a Mikulás-kommandót az olaszfai Kultúrházba, ahol a gyerekek verset mondtak, 
énekeltek a Mikulásnak, de persze az ajándékosztás sem maradhatott el. 

Falukarácsony
A szeretet ünnepének fejet hajtva összehoztunk az Önkormányzattal egy meghitt, 
mûsorokkal teljes estét, melynek kezdôakkordja a közös karácsonyfa-díszítés volt. 
Fiatalok lelkes csoportja heteken át készült a zenés- színdarabos produkciókkal, ezzel is 
színesebbé téve a Falukarácsonyt.

Ping-pong
2006 óta heti rendszerességgel kedd/csütörtökönként megtelik a Közösségi Ház ebédlôje, 
és beindul a ping-pong, és megszûnnek a korosztályok közti különbségek. Fiatal játszik 
idôssel, idôs fiatallal, a kor nem számít, csak az élmény, és a játék iránti alázat.

Hegyhát Vándorai Szerepjátékklub
2007-ben lett 2 éves a Hegyhát Vándorai Szerepjátékklub, melyek a Teleház és a 
Közösségi Ház ad otthont. A Farkas Milán vezette csoport kb. 20 lelkes tagot számlál, heti 
rendszerességgel összeülnek, hogy más bôrébe bújva kalandozhassanak.

Élô szerepjáték (2007. június 23-24.)
Június 23-24-én megrendezésre került az elsô Oszkó LIVE Élô Szerepjáték, mely egy 
két napos, szigorú szabályrendszerrel mûködô szerepjáték, élô környezetbe ültetve. 
A játékosoknak elôre ki kellett választani, hogy mely kaszthoz (ember, ork, elf stb…) 
tartoznak, és a szervezôk által elosztott két csapatban kellett egymás ellen taktikázni, 
varázsolni, vívni, harcolni. 

Teleházmaraton
 November 24-én megrendezésre került a Teleházmaraton a Teleházban, melynek lényege 
az volt, hogy ki bírja tovább a számítógép elôtt. Lehetett az játék, internet, filmnézés, 
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mindegy, a lényeg, hogy folyamatosan kellett csinálni. 3 óránként volt 15 perc szünet, de 
a játékosok így is este 21:00-tól másnap este 20:00-ig bírták. Közös megegyezés alapján 
lett vége a játéknak. 

Kézmûves foglalkozások
2006-ban és 2007-ben 10 alkalommal került megrendezésre a Kézmûves délután a 
Közösségi Ház ebédlôjében, melyen kicsik és nagyok egyaránt részt vettek. Készültek 
díszek a karácsonyfákra, Húsvétra, és számos népi jellegû kézmûvességet sajátíthattak 
el a résztvevôk.

Jövôbeni terveink az ifjúsággal kapcsolatban
Fiatalok foglalkoztatása•	
Fiatalok helyben tartása (kötôdés a faluhoz)•	
Képességfejlesztés (különbözô képzésekkel)•	
Önkéntes munka fejlesztése, és annak kompenzálása (pl.:pontgyûjtés)•	

További információk
hegypasztor@oszko.hu 
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Az ifjúsági tevékenység önmeghatározása
Dr. Nagy Ádám ifjúsági szakértô

Az ipari társadalmakban kezdtek el foglalkozni az ifjabbak speciális problémáival. Ezen 
társadalmakban már nem csak erkölcsi, de gazdasági-társadalmi hatások is jutottak 
„osztályrészül”: Rómeó és Júlia korának etikai problémái a kereskedelem, a világpiac 
megnyílásával egyre inkább Twist Olivér világának gazdasági problémáival egészültek ki. 
Miután a gazdasági-kulturális folyamatok ekkor kaptak lendületet, a fejlôdés üteméhez 
leginkább alkalmazkodni képes korcsoport, a fiatalok problémáinak jelentôsége is megnôtt 
(s nô tovább ma is). Speciális igényeik társadalmi szinten is megjelentek: kiharcolták 
maguknak az önálló státuszt, az önálló generációs jelenlétet.

Magyarországon századok vajúdása után a dualizmus korában, a XIX. század 
végén alakultak úgy a körülmények, hogy az ifjúság a társadalom színpadán szerepet 
kaphatott. Azóta persze a gyerekek-serdülôk-fiatalok, az ifjúságügy fogalma is sokat 
változott. Az ifjúságügy tulajdonképpen még így is a XX. század terméke. A gazdasági 
társadalmi változások felgyorsulásával, a fejlôdéshez legrugalmasabban alkalmazkodó 
ifjúsági korosztályok súlya megnôtt, a posztindusztriális társadalmakban megjelent az 
ifjúság mint önálló kategória. 1968 után az ifjúságügy jelentése átalakult, levált az oktatás 
kistestvére értelmezési keretrôl (már legalábbis nyugaton). Ma két fô filozófia húzódhat 
meg mögötte: tekinthet az ifjúságra, mint a rossz hatásoktól védelmezni kívánt csoportra 
és tekinthet mint erôforrásra, mint lehetôségre.

Az ifjúsági ügyek azonban többet jelentenek, több felelôsséget, több akciót 
követelnek meg a magyar államtól, de akár Európától, mint amennyi a múltban vagy a 
jelenben megvalósult. Hangsúlyoznunk kell, hogy a mai magyar ifjúsági gyakorlatot, a 
magyar ifjúsági valóságot a lehetô leghamarabb túl kellene haladni, nem lehet cél ugyanis a 
jelenlegi – nem túl rózsás – viszonyok „bebetonozását” szolgálni. Az 1848-as márciusi ifjak, 
a Hitlerjugend vagy az 1968-as diákfelkelések, de akár a 2006. szeptemberi Szabadság téri 
zavargások is igazolják: amit ma megteszünk vagy elmulasztunk, az (akár a közel)jövôben 
is érezteti jótékony avagy káros hatását, s ily módon a holnap ifjúságára lesz elsôsorban 
hatással. Kis túlzással: ha nem segítjük hozzá a ma fiataljait a demokráciatechnikák 
elsajátításához, el fog tûnni Mazsola a darabjaira szétvert tévészékházból.
 Az ifjúságügy, a gyerekekkel, serdülôkkel, fiatalokkal való foglalkozás nem 
divatjelenség tehát! Így nem elég látványos „tûzoltó” intézkedésekkel kipipálható 
gesztusokat tenni, hanem sürgôs teendônk az ifjúsághoz való eddigi viszonyulás alapjaiban 
történô újragondolása. Az ifjúság nem csupán a társadalompolitika egyik tárgya, akiknek 
különbözô kedvezményekkel elnyerhetô a lojalitása, hanem valódi cselekvési-, részvételi 
lehetôséget igénylô, önálló entitás. És örülhetünk, amíg igénylik a társadalmi részvételt!
 Lassacskán körvonalazódhat: az ifjúságpolitika nemzeti ügy, stratégiai ágazat, s 
mint ilyen sürgôs dolgunk újragondolni az ifjúsági generációkkal és az ifjúsági szakmával 
való viszonyt. Hiszen életképtelen az a társadalom, amely nem tud biztosítani alapvetô 
társadalmi esélyeket, szükségleteket társadalmi nagycsoportoknak, jelen esetben az 
ifjúsági generációknak. Ezáltal a jövôt hordozó társadalmi csoportokról is lemond. Nem 
vezet sehova az a politika sem, amely bár eljut a feszültségek számbavételéig, pusztán a 
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kedvezményezetteken és kedvezményeken változtat, érintetlenül hagyva a feszültségek 
gyökereit, társadalmi konfliktusok okait.
 Kulcskérdés, hogyan látja, miképp kezeli Európa a jövô ifjúságpolitikáját. 
Az ifjúságügy kezelése, az állami ifjúsági struktúra és intézményrendszer mûködése – 
kimondva vagy kimondatlanul – híven tükrözi a hatalmon lévôk elképzeléseit az ifjúságról, 
közvetve az állampolgárokról. Az ifjúságpolitika is cseppben a tenger. Továbbra is 
dominálni fog-e az ifjúságot két szegmensében látó és láttató ifjúságvédelmi (youth care) 
elitformáló politika? A közélet továbbra is problémahelyzetet, megoldandó konfliktusokat, 
válságkezelést igénylô kérdéseket lát-e ott, ahol láthatna lehetôséget, unikális 
szempontokat, dinamizáló erôforrást? Válhat-e meghatározóvá az a stratégia, amely a 
felnövekvô generáció, mint erôforrás társadalmi „becsatornázását”, hatékony fejlesztését 
(youth development), s – hangsúlyozottan – önfejlesztését szem elôtt tartva az ahhoz 
szükséges társadalmi katalizátor-mezôk kialakítását és fejlesztését tartja elsôdlegesen 
szem elôtt? Mik lesznek az ifjúságpolitika, az ifjúsági munka kulcsterminusai a jövôben? 
Ezen kérdések megválaszolása, az errôl szóló közmegegyezés kialakítása már nem a 
szerzô kompetenciája, errôl már majd a mai és a leendô ifjúsági szakemberek döntenek.
 Ugyanakkor kiemelt fontosságú, hogy elérjük a „kritikus tömeget”, azt az 
erôforrás-koncentrációt, ami hozzásegít ahhoz, hogy az ifjúságügy Magyarországon 
is nagykorúvá váljon. Az ifjúsági szakma önmeghatározásával foglalkozó szekción 
belül a modellalkotás igényével igyekeztünk tehát egy olyan elképzelést felvázolni, 
amely meghatározza az ifjúsági szakmát, ifjúsági munkát, ifjúságügyet; választ ad azon 
kérdésekre, hogy kik vagyunk mi, kikkel, milyen helyzetben foglalkozunk, mit csinálunk, 
miért, milyen területek tartoznak tevékenységeinkhez.

Kik vagyunk mi?

X

Ifjúsági szakma

Ifjúsági munka –a 
vertikális megközelítés

Fickó

Ifjúságügy-a 
horizontális 

megközelítés
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A modell középpontjában maga az az egyén (illetôleg közössége) áll, akirôl az ifjúsági 
tevékenység tulajdonképpen szól. Az elsô hagymahéjon belül azon tevékenységek 
találhatók, amelyek közvetlen szereplôje az egyén (közösség). E megközelítés a vertikális 
ifjúsági munka. (errôl kell, kellene szóljon az ifjúságsegítô képzés). A középsô hagymahéjon 
az ifjúsági szakmába tartozik minden olyan tevékenység, amely csak közvetett módon 
kerül kapcsolatba magával az egyénnel (közösséggel), „pusztán” szervezi azt, kereteit 
adja meg, megalkotja szintetizáló elméleteit. A külsô hagymahéj a horizontális ifjúsági 
megközelítés terepe, az ifjúságügy határterületei.

Területek
MUNKA SZAKMA ÜGY

informális tanulás, 
ifjúsági szolgáltató 
tevékenység,
ifjúságsegítô tevékenység, 
ifjúsági közösségfejlesztô 
tevékenység,
Helyi ifjúsági munka, 
ifjúsági érdekképviselet-
érvényesítés,
ifjúsági projektek vezetése, 
ifjúsági szervezetépítés, 
virtuális ifjúsági munka
stb.

Ifjúsági munka jogi 
keretei, Ifjúságkutatások, 
Ifjúsági stratégia és 
cselekvési terv készítés és 
monitoring, 
Ifjúságszakmai rendszerek 
(humán, pénzügyi és 
szakmai rendszerek),
Nemzetközi ifjúsági 
munka, 
Civil ifjúsági munka 
Stb.
 

Állam
Család 
Gyerekvédelem
Formális oktatási rendszer
Munka világa
Egészség-sport-drog
Környezet
Fogyasztás, kultúra
Fogyatékkal élôk
Kisebbségek-romák
Bûnmegelôzés-
Reszocializáció
Stb.

 

Kivel foglalkozunk? (Ki is ez az egyén? Ki ez a fickó?)
Horizontális megközelítésben: 0-30 éves.
Vertikális megközelítésben: a kortárscsoport szerepének megjelenésétôl (átpártolás, 
kötôdés) a már nem csak önmagáért való felelôsségvállalásig (munkahely, családalapítás 
stb); kb. 8-10 évestôl a kb. 25-30 éves korig.

Belsô csoportképzés a vertikális munkában:
Gyerek: A kortárscsoport megjelenésétôl, annak elsôdlegessé válásáig terjedô 
idôszak;
Serdülô: A kortárscsoport elsôdlegessé válásától, annak visszaszorulásáig (a 
személyekhez, értékekhez való kötôdés elsôdlegességéig) terjedô idôszak;
Fiatal: a kortárscsoport visszaszorulásától (a személyekhez, értékekhez való 
kötôdés  elsôdlegességétôl) a másokért való felelôsségvállalásig terjedô idôszak.
Mindhárom korosztályban az ifjúsági tevékenység ugyanaz, a módszerek 
eltérôek.
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Mit?
Háromféle csoporttal áll viszonyban az ifjúsági tevékenység: 
ifjúsági korosztályokkal – ifjúsági munka
az ifjúsággal foglalkozó szakmai közösséggel - ifjúsági szakma,
az állam ifjúsági szeletével (kormányzat, önkormányzat, stb.) - ifjúságügy

Miért?
Valamennyi önmagáért és közösségeiért felelôs polgárrá válás mással nem helyettesíthetô 
segítése elsôsorban a harmadlagos szocializációs terep megmunkálásával, de (re)
szocializációs szükséghelyzetben akár valamennyi szocializációs terepen.

További információk
nagyadam@excenter.hu 
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A Menedék
Nyirati András programvezetô, Az Emberség Erejével 

Alapítvány

„A Menedék egy legenda a halhatatlanok között, néhányan elhiszik létezését, mások nem.
Egy olyan szent hely, ahol tilos harcolni, ki lehet szállni a játszmából,

amiben mindig csak egy maradhat. Ôrzôk védik,
a halhatatlanok pedig örök álmot alszanak.”

Hegylakó-sorozat

Genezis
A Menedék hivatalosan 2007 márciusában született meg, fogantatása 2006 júliusára 
tehetô, azt hogy gyermeket vállalunk, pedig 2005 augusztusában döntöttük el. Adott 
volt 2 gyerekkori jóbarát, Kövi és Nyiri, akik belekeveredtek az Amnesty International, 
Control Arms nevû kampányába, majd hirtelen egy önkéntes csapat szervezésének 
közepén találták magukat a Sziget2005 fesztiválon. Ekkor tanultuk meg, hogy hogyan 
lehet érdekes kampányt csinálni, ami megszólítja a fiatalokat és azt is, hogyan lesznek 
kipipálandó számok az emberekbôl. Az állandó pörgés közben szükség volt pihenésre, így 
találtuk meg a Zöld udvarban a Fair Trade kávézót. Tetszett a hely, ahol nem zavart senki, 
el lehetett az ember a saját gondolataival, amikor pedig eluntuk magunkat, indulhatott a 
pörgés.

A következô évben már a mi kis csapatunk vágott neki a kampány szervezésének. 
Egy dolgot határoztunk el, komoly üzenetet akarunk közvetíteni, de úgy, hogy egy 
kellemes befogadó környezetben tegyük mindezt, ahol idôt lehet tölteni és kiderül, hogy 
nem vagyunk teljesen ufók mi sem. Azt mondhatom, hogy a mûtét sikerült, de a páciens 
belehalt. Tudtam, hogy megfogtunk valamit, de nem tudtuk megcsinálni amit szerettünk 
volna.
 A csapat, amely eddig formálódott, új nevet talált magának 2006 tavaszán, ez 
lett Az Emberség Erejével – CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány. Ekkor már tudtuk, 
hogy gyermeket akarunk, ôsszel pedig kiderült hogy megfogant a csöppség. Hagytuk 
az ötletet had gyarapodjon csendben, nyugodtan, az Alapítvány pedig más dolgokkal 
foglalkozott, tervezgettük eljövendô életünket. Az új évben nagy szerencse ért minket, 
találkoztunk egy igazán kedves szülész orvossal, Kekoval, aki elvállalta a bábáskodást. 
Fontosnak tartottuk, hogy egy hullámhosszra kerüljünk, ebben segített a reggae zene, 
amelynek zászlóját akartuk magasra emelni Pécsett. A gyermek majdnem koraszülött lett, 
8 hónaposan kikandikált. Erre a napra esett a Hey Bobby Marley! reggae party, amikor is a 
jamaikai zenész szülinapjára emlékeztünk. Az eseményre a koncert helyszínének egy részét 
berendeztük egy puffos pihenô helynek, ahol vetítések mentek a reggae-rôl, a méltányos 
kereskedelemrôl és az emberi jogokról. A baba úgy döntött még fejlôdik a pocakban egy 
hónapot.
A születés várható idôpontjára hatalmas bulit szerveztünk. A kórházat úgy hívtak: Pécsi 
Ifjúsági Ház. Ez volt a Batta Dem 2007 Nemzetközi Reggae Fesztivál. 2007 március 14.-én 
elfolyt a magzatvíz, estére pedig megszületett a csöppség, akit Menedéknek neveztem el.
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Batta Dem 2007 – Menedék egészséges
Az Ifjúsági Ház emeletén egy széles folyosót kaptunk meg és a feladatot, hogy csináljunk 
érdekes off programokat egy 3 napos reggae fesztiválhoz. Arra helyeztük a hangsúlyt, 
hogy kibontsuk és tovább gondoljuk azt az üzenetet, ami ennek a zenének sajátja.

Az alap környezetet nevezhetjük lehangolónak, mindenki képzeljen maga elé egy 
kb. 30 éves mûvelôdési házat. Ezt kellett úgy átalakítanunk, hogy mi, és a betérô látogatók 
is jól érezzék magukat. Rongyszônyegeket terítettünk le, lepedôket ragasztottunk a falakra 
és telepakoltuk puffokkal az egész teret. Az egyik sarokban alakítottuk ki a pultot, ahol 
kávét és teát lehetett kapni, némi adományért cserébe, a szemközti falra vetítôvásznat 
terítettünk, a leghátsó sarokba pedig kézmûves pultot csináltunk. A nálunk kapható 
innivalók a méltányos kereskedelem eszméjét hirdették, ezt kiadványokkal és vetítéssel 
erôsítettük meg. Az egész rendszer „becsületkasszával” üzemelt, azaz mindenki 
eldönthette, hogy mennyit ér neki az élmény, amit nálunk kapott. Ez volt igaz a kézmûves 
sarokra is, ahol mindenki elkészíthette a saját batta demes karkötôjét vagy pólóját. A 
Menedékben emellett társasjátékokat kínáltunk, valamint érdekes olvasnivalókat.
 A középsô napra készültünk külön programokkal. A délután egy 
közönségtalálkozóval kezdôdött, ahol a Ladánybene27 két tagjával, Tibivel és Miksával 
beszélgetett jó barátunk Sebô. Ezután jamaikai ételkóstolóval folytatódott a program, 
majd egy filmes jamaikai útibeszámolóval. A vetítést elôadás követte, amelynek a témája 
a raszta vallás szimbólumrendszere volt, majd a koncertek elôtt, ráhangolódásként, az 
érdeklôdôk megnézhették a Rockers címû alap reggae filmet.
 Nem szabad elfelejteni, hogy a Menedék része volt a „Mindenki hallassa a hangját” 
elnevezésû Kompasz folyamatos programnak. Elhatároztuk, hogy létrehozunk egy olyan 
információs kiadványt, amely a koncertek és off programok mellett hasznos információkat 
nyújt Pécsrôl, valamint bemutatkozhatnak benne olyan civil szervezetek, amelyek az 
ifjúsággal foglalkoznak, és leírhatják aktuális kampányaikat. Kinézetre ez egy újság lett, 
azzal a nem titkolt céllal, hogy a fiatalok közelrôl is lássanak ilyen sajtóterméket.
 A fesztiválon 3 nap alatt 1500 ember fordult meg, a Menedék pedig szinte 
végig teltházzal üzemelt.

LB27 Reggae Camp – Menedék megtanul járni
A Ladánybene27 a Batta Dem utolsó napján kért fel minket, hogy csináljuk meg a 
Menedéket a nyáron a táborukban, Százhalombattán. Ez már egy igazi szabadtéri fesztiválos 
megjelenés volt, kiegészítô programokkal tulajdonképpen csak mi szolgáltunk. Hosszú 
tervezgetésbôl és egy egész napos összetartásból állt a felkészülés. Erre az alkalomra 
találtuk ki az „Élô-társasjátékot” és a „Legózz a jogokért!” foglalkozást.

Az „Élô-társasjáték” egy 40 mezôbôl álló emberi-jogi quiz játék, amelyben a 
fiatalok maguk a bábuk. Mindenki elkészíti a saját csákóját, majd indulhat a program. A 
pályát minden alkalommal úgy rakjuk le, ahogy kedvünk tartja, mert a mezôk kartonból 
elôre el vannak készítve. Négy különféle mezô van: a „saját szavaiddal”, a „hôsök és 
gyilkosok”, a „szerencse” és a „sima” számok. A „saját szavaiddal” arról szól, hogy egy 
fogalmat (pl.: tolerancia) kap a játékos, amit definiálnia kell. A „hôsök és gyilkosokban” 
egy mondatnyi információt kapnak egy híres emberrôl (pl.: Gandhi) és ebbôl kell kitalálni, 
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kirôl van szó. A „szerencse” kártyák lényege, hogy olyan szituációk vannak benne, amelyek 
otthon is megtörténhetnek velünk (pl.: elmész szemétszedésre, a kutyád után eltakarítod a 
piszkát stb.) és ezek hatására vagy elôre, vagy hátra lép a fiatal. A játék célja nem az, hogy 
bebizonyítsuk, hogy nagyon keveset tud egy mai fiatal az emberi jogokról, hanem hogy 
átadjunk információkat. Ezért is van szükség legalább két játékmesterre, akik rávezetik a 
megoldásra a játékosokat.
 A „Legózz a jogokért!” alapötlete abból indul ki, hogy mindenki szeretett 
gyerekkorában legóval játszani. A cél az, hogy a játékos megépítse azt a szituációt, 
vagy akármilyen elvont dolgot, ami eszébe jut az emberi jogokról. Itt is szükség van egy 
játékmesterre, aki beszélget a fiatallal az alaptémáról, valamint segítségül szoktuk hívni 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának rövidített változatát. Amikor elkészült a nagy 
mû, akkor lefotózzuk és megkérjük a játékost, hogy mesélje el a hozzátartozó történetet, 
amit lejegyzetelünk. Az elkészült képekbôl kiállítást tervezünk, valamint használjuk ôket 
képzéseken, mûhelyfoglalkozásokon, de errôl majd késôbb.
 A reggae táborra már készítettünk rövidebb játékokat is, például a Kompasz 
könyvbôl tovább fejlesztett „Jogok hôsei”-t, valamint totó-kat az emberi jogokról és a 
méltányos kereskedelemrôl. Itt jelent meg 
a repertoárunkban a diktátor kártya, ami a 
gyerekkori autóskártyák elvén mûködik, azaz 
minden kártyán 6 különbözô tulajdonsághoz 
tartozó értékek vannak, akinél a legnagyobb 
van, az viszi a kört. A játék specialitása, hogy 
történelmünk leggonoszabb uralkodói és vezetôi 
vannak a kártyákon, és ezáltal sok mindent lehet 
megtudni ezekrôl a sötét alakokról.
 A Menedék megjelenését tekintve 
hasonlított a korábbira, annyi különbséggel, hogy egy 18 m2-es sátort rendeztünk be egy 
sportpálya mellett. A vetítéseket itt nem erôltettük, a többi alap dolog, mint a kávé, tea, 
olvasnivalók, társasjátékok megtalálhatóak voltak. A kézmûves vonalat is megtartottuk, 
pólót lehetett festeni különbözô mintákkal (pl. fair trade logo). A reggae tábor 5 napja alatt 
2.000 ember hallhatott a Menedékrôl, mert naponta többször hirdették a nagyszínpadon. 
Sikerült második napra egy olyan csapatot kovácsolni a sátrunkba, akik mindennap 
betértek hozzánk, ez körülbelül 60 fiatalt érintett.

Fiatalok Lendületben Program 1.2 – Menedék elkezd beszélni
A reggae tábor után azt éreztem, hogy a továbblépéshez elengedhetetlen egy biztosabb 
anyagi háttér megteremtése. 2007 szeptember elsején postára adtam a Menedék címû 
helyi ifjúsági kezdeményezés pályázatát a Fiatalok Lendületben Programhoz. Célom az 
volt, hogy beindítsak állandó, tematikus klubfoglalkozásokat, és egy emberi jogi nevelési 
projektet Pécs iskoláiban, létrehozzuk egy emberi jogi játszóház játékait, és hogy a projekt 
végéig, 2009 nyaráig minél több helyen felépítsük a Menedéket.
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Új játékokat csináltunk, emberi jogi dominót és memória kártyát, ezeken 
különbözô szervezetek és kampányok logo-i szerepelnek. Készítettünk puzzle-öket és 
kockakirakót is. A totó-kat továbbfejlesztettük egy régi oktatójáték, a 7x7 segítségével.
Az emberi jogi nevelési projekt 2008 februárjában elindult, a pécsi Kodály Zoltán 
Gimnázium és Szakközépiskola 5 elsôs osztályában tartottunk 90 perces foglalkozásokat 
az elôítéletekrôl. A visszajelzések szinte mind pozitívak voltak, 3 osztály visszahívott 
minket egy második körre.

A játszóház fejlesztése jelenleg is folyik. Az „Emberek fala” egy világtérkép, 
amelyen mágneses képeknek kell megtalálni a helyét, a „Demonstráció” során 
híres emberek kicsinyített másainak kell a kezébe adni azt a felvonulási táblát amely 
hozzátartozhat, valamint készül egy elektronikus tudástár, amelynek lesz például képeslap 
küldési funkciója a Menedékbôl.

2008 nyár – Menedék oviba készül
Jelenleg az Emberség Erejével Alapítvány humánerôforrás készletének rendszerezése 
zajlik. Magyarul: önkénteseket toborzunk és felkészítô napot szervezünk, hogy mindenki 
tudja mi is van a Menedékben, és azokkal mit lehet csinálni. Ami biztos, lesz Batta 
Dem 2008 májusban, Rockmaraton2008 és LB27 Reggae Camp júliusban, Sziget2008 
augusztusban. Augusztusban nomád tábort szervezünk, ahol az önismeretbôl kiindulva 
foglalkozunk az elôítéletekkel és a diszkriminációval, outdoor technikákat is bevonva, 
szeptemberre pedig nemzetközi ifjúsági cserét tervezünk, aminek az alapja a „Legozz a 
jogokért!” foglalkozás.
De mi lesz, ha a gyerek nekiáll kamaszodni?

Családtagok, bébiszitterek:

Benszoá, Botond, Éron, Hagyma, Julcsi, Kövi, Luki, Maja, Maszlag, Nyiri, Porszi, Szücsi

További információk:
info@emberseg.hu, www.emberseg.hu
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Ifjúsági iroda a Pécs Plázában
Posta János programvezetô, INDIT Közalapítvány

Az elmúlt években számos jelzést kaphattunk arról, hogy - elsôsorban a fiatal korosztály 
tagjainak életvitelét – mennyire megváltoztatta a különbözô bevásárlóközpontok, plázák 
megjelenése. Közösségi tereik áttevôdtek a „bevásárlóutcákra”, viselkedési, szórakozási 
formáikat mindinkább az ott fellelhetô szolgáltatási formák határozzák meg. Ezt a tényt 
felismerve a Nemzeti Kutatás Fejlesztési Projekt keretében kutatási program („Fények 
és árnyak” – Rizikótényezôk, prevenciós szükségletek és lehetôségek) szervezôdött 
2004. január 1. és 2005. január 31-i között a Nemzeti Drogmegelôzési Intézet, az MTA - 
Pszichológiai Kutató Intézet, a BKÁE – Viselkedéskutató Központ, valamint a Budapesti 
Szociális Forrásközpont részvételével, mely a plázalátogató fiatalok életvezetési és 
kábítószer - fogyasztási szokásait kívánta feltárni.
A kutatás eredményei kapcsán elkészült egy elméleti tanulmány, valamint egy látványterv, 
amely a fiatalok számára, a plázákban létesítendô „prevenciós pontok”, szolgáltató irodák 
funkcionális elrendezését ill. a tervezett szolgáltatások szakmai tartalmát foglalta össze. A 
kutatás gyakorlati „terepeként” - kísérleti jelleggel, Budapest mellett, Pécsett kezdte meg 
mûködését (2005. október 15. - tôl) az „ALTERNATÍVA” iroda.

A kutatás legfontosabb megállapításai (részlet a kutatási anyagból)
A bevásárlóközpontba járásra jellemzô szokások sajátosságai
A fiatalok közül legtöbben (43%) azt mondták, hogy szinte minden nap bemennek egy 
bevásárlóközpontba, 2-3-szor megy be kb. 40%-uk és 4-5 naponta minden nyolcadik 
közülük. Nehéz volt számukra persze egy heti átlagértéket mondani, de annyi azért 
megállapítható, hogy van egy heti 2-3-szor látogató kisebb és egy csaknem minden nap 
elôforduló nagyobb csoport a gyakori plázázó fiatalok között. Azonos arányban találhatók 
fiúk és lányok mindkét csoportban. A Budapest-vidék dimenzió mentén azt találjuk, hogy 
a vidéki fiatalok jellemzôen heti 2-3-szori látogatók, a fôvárosiak között viszont a csaknem 
minden nap plázába járó fiatalok vannak legmarkánsabban képviselve.

Az elsôdleges cél, ami miatt a fiatalok bevásárlóközpontokba mennek, az a 
konkrét szórakozási cél (mozi, játékterem). A 14 -18 éves megkérdezettek több mint 
egyharmada ezt az okot jelölte meg. Minden negyedik fiatal a vásárlás miatt (is) plázázik, 
míg minden ötödik fiatalt a barátokkal, ismerôsökkel való találkozás vonz oda.

A napi, hetente többször „plázázó” fiatalok közül minden harmadik szórakozni 
és/vagy barátokkal találkozni megy a plázába, és csak minden negyedik említette a 
vásárlást látogatási okként. Ez azt mutatja, hogy számukra inkább találkozási hely a pláza, 
mint a ritkábban odalátogatók számára, ami a gyakran emlegetett plázabeli lôdörgésre, 
csellengésre, „bandázásra” utal.
A gyakori plázázó fiatalok szabadidô-eltöltési szokásai
A fiatalokat arra kértük, hogy szubjektív módon ítéljék meg, mennyi szabadidôvel rendelkeznek, 
3/5-ödük azt mondta, sok szabadideje van, 17%-uk közepes mennyiségû szabadidôrôl számolt 
be, míg minden negyedik azt mondta, hogy kevés szabadon eltöltött idôvel rendelkezik.
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Ezt követôen arra kértük az interjúalanyokat, mondják el, milyen tevékenységekkel 
töltik szívesen a szabadidejüket. Legtöbben, a fiatalok több mint fele, a moziba járást 
említette, 40%-uk említette a bulizást, ugyanennyien különféle sporttevékenységeket, 
szintén ugyanilyen gyakran említették a barátokkal, haverokkal való találkozást, 
beszélgetést, sétálást, kávézást. Minden harmadik említette spontán módon közülük 
a plázában való megfordulást, körülbelül minden ötödik említette meg a könyv, vagy 
újságolvasást, a strandolást, illetve ugyanennyien a számítógépes játékokkal való idôtöltést 
vagy internetezést. Minden hatodik szívesen hallgat zenét, vagy jár táncolni, ugyanilyen 
arányban vannak azok, akik játéktermezni, biliárdozni szeretnek. Kerti sütögetéssel tölti 
szabadidejét minden hetedik közülük.
Miért pont a pláza?
Arra a kérdésre, hogy szereti-e a plázákat, a sûrûn plázába járó fiatalok több, mint fele 
igennel válaszolt, kb. ötödük számára semleges a bevásárlóközpont („nincs vele bajom” 
– sokszor így fogalmaztak), míg a fiatalok tizedének ambivalens érzelmei vannak a 
bevásárlóközponttal kapcsolatban, szeretik is és nem is. Arra a kérdésre, hogy mi a jó 
a plázában, a sûrûn bevásárlóközpontba járó fiatalok kétharmada azt az érvet említette, 
hogy a plázának az az elônye, hogy mindent egy helyen megtalál. 

A második leggyakrabban említett érv, amit arra válaszoltak, hogy miért jó a 
pláza, az volt, hogy sok ember van, nagy a nyüzsgés; minden hatodik fiatal hozta ezt fel 
valamilyen formában. Minden tizedik számára az is fontos, hogy télen fûtött a pláza, nyáron 
pedig légkondicionált, azaz a kinti idô viszontagságai ellen egy minden idôjárástól óvó 
környezetet biztosít. Körülbelül a fiatalok huszada számára az a fontos, hogy a plázában 
tudnak emberekkel találkozni, ugyancsak huszaduk számára amiatt jó a pláza, hogy 
tudnak ott ismerkedni, míg minden huszadik közülük azt emelte ki, hogy a pláza számára 
egy kulturált, tiszta környezet, ezért vonzó. A sûrûn bevásárlóközpontba járó fiatalok 
hetede számára azért is kézenfekvô a pláza, mert ahogy említik, minden ismerôsük odajár. 
Minden tizedik azt mondja, hogy nincs hova menni, ezért pont a bevásárlóközpontba jár, 
míg huszaduk a két érvet együtt említi, egyrészt úgy érzi nincs hova menni, másrészt a 
barátai is plázába járnak, ezért megy ô is oda.
Milyen szolgáltatásokat várnának el a fiatal felnôttek egy ifjúsági irodától?
A fiatal felnôtteket a felkínált szolgáltatások közül leginkább szabadidôs programok 
ajánlása vonzaná, de ez sem döntô 
mértékben, az átlagos vélemény szerint 
lehet, hogy felkeresnének olyan plázabeli 
irodákat, ahol ilyen jellegû információkat 
nyújtanak. A munkalehetôségekrôl való 
tájékoztatás lenne kb. hasonló mértékben 
vonzó a fiatalok számára, másodikként. 
Egészségügyi- vagy szociális problémáikkal 
már lényegesen kevesebb fiatal fordulna 
egy plázában található irodához, drog- vagy 
alkoholproblémával pedig a fiatal felnôttek 
közül nagyon kevesen fordulnának egy 
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plázabeli ifjúsági irodához, nem tartják valószínûnek, hogy ilyen jellegû problémákkal 
betérnének oda. A nagyvárosban élô fiatal felnôttek közül csupán minden 33. nyilatkozik 
úgy, hogy valószínûleg felkeresne drogproblémával egy plázában található irodát.

Az „ALTERNATÍVA”
A kutatás eredményei alapján kerültek kialakításra a szolgáltató irodák, melyek a 
következô szolgáltatásokat kínálják: (A szolgáltatások igénybevétele jó alkalmat ad arra, 
hogy a fiatalok ne csak egymással, de a hellyel, az ottani atmoszférával, az iroda nyújtotta 
lehetôségekkel is ismerkedjenek).

„Teaház”- 
bevonódás, ismerkedés lehetôségének megteremtése- 
otthonosság megteremtése- 

„Mûvészeti sarok”- 
„törzsvendégeink” alkotásaiból - 
falgraffiti- 
üzenetek, apróhirdetések ingyenes elhelyezése- 

A hely által szervezett programokról, lehetôségekrôl tájékoztató plakátok, - 
hirdetô táblák elhelyezése.
„Hempergô” sarok kialakítása (minden azt sugallja, hogy itt lehet - 
„dumálni”, beszélgetni).

- Újságok (pl. ifjúsági lapok, számítástechnikai folyóiratok, 
divatújságok, stb.)

- Társasjátékok biztosítása (sakk, kártya, szójáték, malom, stb.)
ZENEBUTIK szolgáltatás – állandó zene (számokat lehet kérni)- 
Kérések, javaslatok, vélemények személyzethez való eljuttatásának - 
lehetôsége név nélkül
 „Információs pult” mûködtetése, ahol bármit lehet kérdezni- 

            - Szakmai jellegû szolgáltatások; akik komolyabban érdeklôdnek az 
ALTERNATÍVA nyújtotta lehetôségek iránt, azok számára a hely szakmai 
jellegû szolgáltatásokat nyújt: egyéni beszélgetés/konzultációt és/vagy 
csoportos foglalkozásokat. Témakörök: család, kapcsolatok, önismeret, 
stb., spontán szervezôdve a munkatársak vezetésével. Elôre megtervezett 
csoport a munkatársak vagy külsô elôadó vezetésével. Mûvészetterápiák 
(zene, képzômûvészet), pszichodráma.
Beszélgetéssel egybekötött filmvetítés- 
Beszélgetéssel egybekötött elôadás- 
Közös játéktevékenységbôl kiinduló közös munka- 

További információ
www.alternativa-alapitvany.hu 
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A Pécsi Extrémsport Központ megvalósítása
és szerepe a közösségfejlesztésben

Sipos László programkoordinátor, Baranya Ifjúságáért Kht.

A szabadidô park szükségessége
Több helyi kezdeményezés is történt az elmúlt években egy pécsi skate-park, az extrém 
sportpálya megvalósítására, azonban ezek kellô támogatottság híján nem jártak sikerrel. 
Legutóbb a „Csellengô fiatalok” bûnmegelôzési modellprogram során tapasztaltuk a 
szabadidô így eltöltött népszerûségét, ugyanakkor a hozzá kapcsolódó problémákat 
is. A városban igen nagy számban élnek olyan fiatalok, akik úgy gördeszkáznak, 
görkorcsolyáznak, kerékpároznak, hogy ehhez az utcák, közterek épített tereptárgyait nem 
rendeltetésszerûen használják, és így rongálják azokat, zavarják környezetüket, az ott élô 
lakosokat.

Az igény egy külön ilyen célra megépített pályára a „Csellengô fiatalok” program 
2005 augusztusi Kertvárosi rendezvényén magáért beszélt. Több száz fiatal vett részt 
a programon, ahol bérelt pályán ûzhették kedvenc sportágukat. Fél nap alatt közel 300 
támogató aláírás gyûlt össze az állandó helyen mûködtetett sportpálya létesítésére.
A jelentôs számú aktív fiatalok holdudvarába is sokan tartoznak, de sokan passzívan 
is szívesen nézik társaik „extrém” próbálkozásait. A bemutatón részt vettek Pécs MJV 
Önkormányzatának képviselôi, vezetôi is, akik számára nyilvánvalóvá vált egy, az ez iránt 
érdeklôdô fiatalok számára létrehozandó speciális park elemi igénye.

Az állandó helyen, megfelelô feltételek és körülmények között mûködtetett sportpályának 
számos pozitív hatása lett:

csökkentek az utcák, közterek rongálásai, rendbontásai, és ezzel párhuzamosan •	
a rendôrségi bejelentések és eljárások, valamint a Pécsi Városüzemeltetési és 
Vagyonkezelô Zrt. rongálásokra és helyreállításokra fordított költsége is;
a fiatalok szervezett keretek között töltik szabadidejüket, aminek természetes és •	
pozitív hatása a közösséggé formálódás, az egymásért érzett felelôsség erôsítése;
a szervezett keretek között olyan egyéni sport teljesítmények fejleszthetôek, amelyek •	
példaértékûek lehetnek a szûkebb és tágabb környezet fiataljai számára;
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ezen sportágakban szervezett hazai és nemzetközi versenyek, és a hozzá kapcsolódó •	
szabadidôs programok, nyári napközis táborok tovább színesítik Pécs kulturális 
életét, idegenforgalmi vonzerejét;
az extrém sportokat kedvelô és magas szinten ûzô fiatalok kiszolgálásán túl cél lehet •	
a görkorcsolyázás, kerékpározás népszerûsítése az egész lakosság körében. Elismert 
tény, hogy ezeknek a sportágaknak kifejezetten jó élettani hatásaik vannak, fejleszti az 
egyensúly érzéket, koncentráló képességet;
a többfunkciós parkban biztonságosan, tiszta levegôn, esetleg külön oktatók •	
segítségével elsajátíthatóak a sportágak legkülönbözôbb készségei is;
a park a jégen ûzött sportok kedvelôinek lehetôséget nyújt arra, hogy a többi évszakban •	
is hódoljanak kedvenc idôtöltésüknek (korcsolya – görkorcsolya).

A program fô célja
volt, hogy a rendszeres sportolás 
eszközével egészséges életmódra 
neveljük a fiatalokat, kiszûrve ezáltal 
az élet káros hatásait. A hasznos és 
szervezett keretek között eltöltött 
szabadidôs forma nem titkolt célja a 
bûnmegelôzés is, hiszen itt lekötve a 
fiatalok energiáit, hasznosan kitöltve 
a nyári szünidôt, nem csellengenek 
céltalanul az utcákon. A megfelelô helyen kialakított szabadidôs park tudatosan kimozdítja 
a város kellemetlen hatásai (szmog, bezártság) alól a fiatalokat. A közös programok által 
közösségi életbe való bekapcsolódást, kapcsolatteremtési lehetôségeket biztosítunk. A 
park többfunkciós terei helyszíne lehet iskolai testnevelés óráknak, sportegyesületek 
edzéseinek is. Akik pedig magas szinten ûzik eme sportágat, igénylik a kihívásokat 
versenyeken is kipróbálhatják tudásukat. Lehetôség nyílik a sportág megismerésére, 
gyakorlására és az ismeretek továbbfejlesztésére.

A sportpálya
A Pécsi Extrémsport Központ (PeeX) 2006. szeptember 27-én került átadásra a 
nyilvánosság számára, ami a Baranya Ifjúságáért Kht. által koordinált “Csellengôk” 
komplex bûnmegelôzési modellprogram részeként valósult meg.

A park 2 fô részbôl áll, úgymint a dirt pályából és a „skate” pályából. Az elôbbi 
agyagos földbôl kialakított buckás pálya, amely BMX vagy mountain bike kerékpárokkal 
ugratásra alkalmas, míg az utóbbi egy 20X40m nagyságú betonpálya, amelyre különbözô 
„akadályszerû” elemeket állítottunk fel. Ezekre különbözôképpen lehet felhajtani, aminek 
csak a képzelet szab határt.
Ezzel több száz helyi és környékbeli fiatal álma vált valóra. Az extrém sportpálya rövid 
idô alatt annyira sikeres és népszerû lett az extrém sportot ûzô fiatalok között, hogy 
további üzemeltetésére egy külön szervet alapítottunk, a Pécsi Extrémsport Egyesületet.
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A Pécsi Extrémsport Központban található kettô dirt és egy aszfaltos skatepálya, 
napi átlagos látogatottsága 30-40 fô, de egy nagyobb rendezvény alkalmával 300-400 
görkoris, gördeszkás, bmx-es és mountain bike-os fiatal is kilátogat a pályára.

Statisztikák alátámasztották, hogy az extrém sportot ûzôk között szignifikánsan 
nem történik nagyobb számban baleset, fôleg ha azt a megfelelô pályán végzik. 
Természetesen az esések, zúzódások, csonttöréseket nem lehet kiküszöbölni, de 
jelentôsen csökkenthetôek védôfelszerelések használatával. A Pécsi Extrémsport Központ 
házirendjében ezért erôsen ajánlott ezen protektorok viselése.

Fiatalok bevonása a Pécsi Extrémsport Központ kialakításába
Fontos megemlíteni, hogy a fiatalok a kezdetektôl részt vettek a park kialakításában, 
megépítésében. Elôször egy extrémsport napon kápráztatták el városatyáinkat, majd petíció 
gyûjtésbe kezdtek, késôbb fórumon fejtették ki  véleményüket egy ideális sportpályáról. 
Mivel a fiataloknak készült a pálya, evidensnek láttuk szintén velük megterveztetni a 
felállításra kerülô elemeket. Nagyon komoly tényezôket kellett ugyanis figyelembe venni, 
(ívek szöge, lejtése, hosszúsága, magassága), amelyek ismerete nélkül többet ártunk, 
mint használunk egy extrémpark felállításában.

A Pécsi Extrém Sport Egyesület
Már az elején látszott, hogy a „Csellengôk” részprogramjaként kiemelkedett Extrémpálya 
projekt sokkal nagyobb törôdést és feladatot támasztott a Baranya Ifjúságáért Kht 
munkatársainak, minthogy azt egymagunkban el tudtuk volna látni. Ennek hatására 
egyesületet hoztunk létre, amely elsôdleges tevékenységeként a pálya koordinációs 
szerepét kapta. Ezen túl érdekképviseleti funkciót is ellát a régióban és sportprogramok 
szervezésével is foglalkozik.

A Pécsi Extrémsport Központ vonzáskörzete
Büszkén kijelenthetjük, hogy az extrémpark vonzáskörzete egyre jobban kibôvült az elmúlt 
másfél évben. Ez azt jelenti, hogy a látogatottsága nem csak Pécs városából adódik, 
hanem a környezô kis és nagytelepülésekrôl is érkeznek sportolók. Külön eredményként 
könyveljük el, hogy a horvátországi Eszékrôl is havi - kéthavi rendszerességgel jönnek az 
ottani fiatalok.

További célok:
Külsô kapcsolatok keresése- 
További „csellengô” fiatalok bevonása- 
Régión és országhatáron túli kapcsolatok- 
Szponzorok, támogatok- 
Belsô kapcsolatok építése- 
Versenyekre való felkészítés- 
Programok szervezése- 
Konfliktuskezelés- 
Környezettudatos magatartás- 
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A Pécsi Extrémsport Központ rendezvényei

Parkavató 2006. szeptember 27.1. 
Tavasz nyitó show 2007 április 21.2. 
Kona Night Ride 2007. július 14.3. 
„A jövô generációja” extrém nap 2008. április 5.4. 
EKF X-treme day of Pécs 2008. június 14.5. 

További információ:
Baranya Ifjúságáért Kht

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
72/211-134

tetthely@tetthely.net
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A Fiatalok Lendületben Program helyi ifjúsági munkát 
támogató elemei

Szabó Csilla, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Mobilitás 
Országos Ifjúsági Szolgálat, Fiatalok Lendületben 

Programiroda

A Fiatalok Lendületben Programot az Európai Unió fiatalok számára hozta létre. Célja, 
hogy a fiatal európaiakat aktív európa polgári – társadalmi - részvételre, szolidaritásra 
és toleranciára ösztönözze, és bevonja ôket Európa jövôjének alakításába. A Program 
elôsegíti a fiatalok mobilitását Európa határain belül és azokon kívül is, hozzájárul a 
nem-formális tanulási lehetôségek bôvítéséhez, valamint kultúrák közötti párbeszédre és 
iskolázottságtól, szociális és kulturális háttértôl függetlenül valamennyi fiatal bevonására 
bátorít, hiszen a Fiatalok Lendületben Program mindenkié! 
Az Európai Parlament és a Tanács a 2006. november 15-én hozott, 1719/2006/EK 
számú határozatában1 hozta létre a 2007-tôl 2013 végéig tartó Fiatalok Lendületben 
Programot, amely megteremti a fiataloknak szóló nem-formális tanulási tevékenységek 
támogatásának jogi keretét. A Fiatalok Lendületben Program európai szinten kíván 
válaszolni a fiatalok serdülôkortól felnôttkorig felmerülô igényeire. Jelentôs mértékben 
hozzájárul számos kompetencia elsajátításához, ezért kulcsfontosságú eszköznek számít 
az európai dimenziójú nem-formális és informális tanulási lehetôségek biztosítására 
a fiatalok számára. A Program elôsegíti az átdolgozott lisszaboni stratégiában2 és az 
európai ifjúsági paktumban3 megállapított célkitûzések megvalósítását. Aktív polgári – 
társadalmi - részvételre ösztönzô fontos eszközként hozzájárul az európai ifjúságpolitikai 
együttmûködési keret4 területén végzett munkához és a Bizottság „demokráciáról, 
párbeszédrôl és társadalmi eszmecserérôl szóló” D-tervének5 megvalósításához. 
Magyarországon a Programot a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos 
Ifjúsági Szolgálat, Fiatalok Lendületben Programirodája kezeli. 
A Fiatalok Lendületben Program jogi alapjában megállapított általános célok az alábbiak:

a fiatalok aktív polgári részvételének elôsegítése általában, ezen belül elsôsorban 	
európai polgári részvételük elômozdítása;
a szolidaritás és a tolerancia erôsítése a fiatalok között, különösen az Európai Unió 	
társadalmi összetartásának erôsítése érdekében;
különbözô országok fiataljai közötti kölcsönös megértés elôsegítése;	

1 Hivatalos Lap L 327., 2006. november 24., 30-44. oldal

2 Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért. A lisszaboni stratégia új kezdete, COM (2005)  
 24, 2005. február 2.

3 Az Európai Tanács elnökségi következtetéseinek 1. melléklete, Brüsszel, 2005. március 22–23.

4 Az európai ifjúságpolitikai együttmûködési keretrôl szóló, 2002. június 27-i 2002/C 168/02 tanácsi  
 állásfoglalás (Hivatalos Lap C 168., 2002. július 13., 2–5. oldal)

5 COM (2005) 494 végleges, 2005. október 13.
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hozzájárulás az ifjúsági tevékenységeket támogató rendszerek minôségének és az 	
ifjúsági területen tevékenykedô civil szervezetek lehetôségeinek javításához;
az európai ifjúsági együttmûködések elômozdítása.	

Ezen általános célokat a projektek szintjén kell megvalósítani, az alábbi állandó és éves 
prioritások szem elôtt tartásával. 
A Programnak állandó prioritásai is vannak. Ezek közül kiemelkedik az európa polgárság, 
azaz annak tudatosítása a fiatalokban, hogy európai polgárok, a Fiatalok Lendületben 
Program egyik prioritása. A Program célja a fiatalok ösztönzése arra, hogy európai témákkal 
foglalkozzanak, és vegyenek részt az Európai Unió építésérôl és jövôjérôl folytatott vitában. 
Erre alapozva a projekteknek határozott európai dimenzióval kell rendelkezniük, és elô kell 
segíteniük a közös gondolkodást a kialakuló európai társadalomról és annak értékeirôl. A 
projekteknek ösztönözniük kell a fiatalokat arra is, hogy az európai össztársadalom alapvetô 
jellemzôirôl elmélkedjenek, de mindenek felett arra, hogy a helyi közösségükben aktív 
szerepet vállaljanak. Ahhoz, hogy a fiatalok „európainak” érezzék magukat, tudatosítaniuk 
kell, hogy ôk is részt vesznek a jelenlegi és az eljövendô Európa építésében. Tehát az 
európai dimenzióval rendelkezô projekt nemcsak Európa felfedezésére, hanem leginkább 
annak építésére törekszik. 
Másik állandó prioiritás a fiatalok (társadalmi) részvétele mindennapi életükben. 
A Program átfogó célja, hogy a fiatalokat aktív polgárrá válásra ösztönözze. Tágan 
értelmezve ez a prioritás a Fiatalok Lendületben Program projektekben alkalmazandó 
legfontosabb módszernek is tekinthetô, amely lehetôvé teszi, hogy a fiatalok aktív szerepet 
vállaljanak a projekt lebonyolításának minden szakaszában. Más szóval a projektet érintô 
bármely kérdésben ki kell kérni a fiatalok véleményét, be kell ôket vonni a döntéshozási 
folyamatokba. 
Haramdik prioritás a kulturális sokszínûség tisztelete a fajgyûlölet és az idegengyûlölet 
elleni harc. Eltérô kulturális, etnikai és vallási háttérrel rendelkezô fiatalok közös 
projektjeinek támogatásával a Program célja az, hogy elôsegítse a fiatalok interkulturális 
tanulását. A projektnek elô kell segítenie az értékek különbözôségének tudatosítását és 
az errôl való közös gondolkodást. A fiatalok számára megfelelô támogatást kell nyújtani 
annak érdekében, hogy kellô tisztelettel és érzékenységgel ugyan, de forduljanak szembe 
az egyenlôség csorbulását vagy hátrányos megkülönböztetést tükrözô véleményekkel. 
Ezen kívül interkulturális munkamódszereket kell alkalmazni, amelyek lehetôvé teszik a 
fiatalok egyenrangú részvételét. 
Az Európai Bizottság számára kiemelt prioritás, hogy lehetôvé tegye minden fiatal, köztük 
a hátrányos helyzetû fiatalok számára a Fiatalok Lendületben Programban való részvételt. 
A hátrányos helyzetû fiatalok kevesebb lehetôséghez jutnak, mint kortársaik, mivel egy 
vagy több szempontból hátrányt szenvednek. Az ifjúsági csoportoknak és szervezeteknek 
megfelelô intézkedéseket kell hozniuk, hogy elkerüljék egyes célcsoportok kirekesztését. 
A Fiatalok Lendületben Program mindenki elôtt nyitva áll, tehát erôfeszítéseket kell tenni 
annak érdekében, hogy  a speciális igényû fiatalok is részt vehessenek benne. Azon túl, 
hogy minden fiatal számára hozzáférhetô kíván lenni, a Fiatalok Lendületben Program 
arra is törekszik, hogy elômozdítsa a fiatalok társadalmi bevonását, aktív (állam)polgári 



79

részvételre ösztönözzön, segítse a hátrányos helyzetû fiatalok foglalkoztatását, valamint 
hogy általában hozzájáruljon a társadalmi összefogás növekedéséhez. 
A Program helyi ifjúsági munkát támogató elemei közül jelen összefoglalóban az ifjúsági 
kezdeményezéseket és az ifjúsági demokrácia projekteket szeretném kiemelni. 
Az ifjúsági kezdeményezés olyan projekt, amelyet a fiatalok maguk kezdeményeznek, 
hoznak létre és valósítanak meg. Az ifjúsági kezdeményezések lehetôvé teszik a fiatalok 
számára, hogy kipróbálják elképzeléseiket és ezáltal közvetlenül és aktívan részt vegyenek 
különbözô projektek tervezésében és megvalósításában. Az ifjúsági kezdeményezésben 
való részvétel fontos nem-formális tanulási tapasztalat. Ugyanakkor lehetôséget is kínál a 
fiatalok számára, hogy európa polgár-tudatuk alakuljon ki, és érezzék, hogy hozzájárulnak 
Európa építéséhez. 
Az ifjúsági kezdeményezés projekt három fontos szakaszból áll: a tervezés és elôkészítés; 
a tevékenység megvalósítása és az értékelés (beleértve a projekt folytatási lehetôségeinek 
áttekintését). Erre a kategóriára is igaz, hogy a nem-formális tanulás alapelvei tükrözôdnek 
és gyakorlata megjelenik a projekt teljes idôtartama alatt. Az ilyen típusú projekt lehet 
nemzeti ifjúsági kezdeményezés, amely alatt az olyan helyi, regionális vagy országos 
szinten kidolgozott projektet értjük, amelyet egyetlen csoport hoz létre a lakóhelye szerinti 
országba, vagy nemzetközi ifjúsági kezdeményezés, amely olyan: ifjúsági kezdeményezések 
hálózata, amelyet két vagy több különbözô országból származó csoport közösen valósít 
meg. Ezen kategóriában a projektpartnerek nonprofit/társadalmi szervezetek; vagy fiatalok 
informális csoportja lehet. 2007-ben 88 ifjúsági kezdeményezés pályázatott kapott a 
Fiatalok Lendületben Programiroda, amelybôl 31-et támogatni is tudott, mintegy 185.000 
euró értékben (~47 millió forinttal). 
Ezen projektek közül kettôt szeretnék jelen összefoglalóban kiemelni. Az egyik a Romákkal 
a Jobb Jövôért Egyesület, mely mûködésének elsôdleges színtere egy teljes mértékben 
roma emberek lakta település: Alsószentmárton. A falu elzártsága miatt igen kevesen 
szereznek tudomást errôl a speciális helyzetben lévô, súlyos problémákkal küszködô 
településrôl. (pl.: az önkormányzat olyan nagyságú hiánnyal küzd a túlterhelt szociális 
ellátórendszere miatt, illetve a 95%-os munkanélküliség miatt, hogy nem képes egyetlen 
pályázathoz sem önrészt felmutatni) A jobb körülményekhez vezetô egyetlen útnak a 
társadalmi nyilvánosságot látták, melynek megdöbbentô és egyben elgondolkodtató 
módjának szánták a falu 60 fiatalja által készített fotóriportból készített kiadványt, illetve 
honlapot. A projektjüknek az „Életképek” címet adták, mely egyrészt a falu fiataljainak, 
mint a település életének alakítójára, látásmódjára, ezáltal összetartozására, illetve a roma 
fiatal, mint egyén kompetencia érzésének növelésére koncentrál. 
A másik projekt a Hangya Banda informális csoport kezdeményezése, mely Kaposmérô 
hely-, és kultúrtörténeti emlékeit és tárgyi bizonyítékait gyûjtötte össze, digitalizálta, 
bemutatta és ezekrôl egy nyomtatott kiadványt készített, a lakóhelyük múltjának 
megismerése és a jövôjük megteremtése érdekében. A projekt célja, hogy a fiatalok 
társadalmi beilleszkedésének és elfogadásának elôsegítése volt, a kulturális örökségük 
megértése és a társadalmi egyenlôtlenség csökkentése, az identitás terjesztése a lakosság 
körében, valamint a felelôsségteljesebb viszony kialakítása lakóhelyükhöz. A résztvevôk 
feladata a kulturális emlékek feltárása, régészeti kutatás eredményeibôl kiállítás 
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rendezése, a dokumentumok digitalizálása, Kaposmérô történetének megírása, kiadvány 
és prezentáció készítése, a kiadvány nyomtatása és a lakossági ismertetése volt, ami a 
beszámoló alapján kiválóan sikerült. 
A Fiatalok Lendületben Program másik eleme,a mely alkalmas a helyi szintû ifjúsági munka 
támogatására az ifjúsági demokráciaprojektek. Ezen kategória a fiatalok demokratikus 
életben való részvételét támogatja. Célja a fiatalok ösztönzése arra, hogy részt vegyenek 
a közösségük életében helyi, regionális és országos, illetve nemzetközi szinten. Az 
ifjúsági demokráciaprojekt olyan európai szintû együttmûködés által kifejlesztett projekt, 
amely lehetôvé teszi a helyi, regionális, országos és nemzetközi szintû projektekbôl és 
tevékenységekbôl kölcsönzött gondolatok, tapasztalatok és módszerek összegzését 
európai szinten azzal a céllal, hogy fokozza a fiatalok (társadalmi) részvételét. ezen 
kategória témai az alábbiak lehetnek:

a fiatalok részvétele a képviseleti demokrácia mechanizmusaiban; vagy	
lehetôségek a fiatalok számára, hogy megismerjék a képviseleti demokrácia és az 	
aktív polgári részvétel elméletét és megtapasztalják gyakorlatát; vagy 
a fiatalok és a különbözô (helyi, regionális, országos és nemzetközi) szinteken felelôs 	
döntéshozók közötti strukturált párbeszéd elôsegítése; vagy

De mi is az a strukturált párbeszéd? Az Európai Ifjúságpolitikának kezdetektôl fogva 
sarokkövét képezi a fiatalok aktív állampolgári szerepvállalásának ösztönzése, melynek 
elômozdítására a strukturált párbeszéd módszerét, illetôleg eszközét ajánlja az Európai 
Bizottság. A strukturált párbeszéd segítségével a fiatalokat be kell vonni a napirenden 
lévô ifjúsági ügyek megvitatásába, hiszen azok leginkább ôket érintik.  A különbözô 
szinteken (helyi, regionális, országos, uniós) történô párbeszédek eredményeit mindig az 
annál magasabb szintre kell továbbvinni és vitára bocsátani, majd a hazai vagy országos 
véleményeket, szempontokat a Bizottsághoz eljuttatni, ily módon a „strukturált párbeszéd 
a fiatalokkal”  az uniós hivatalok és az európai fiatalság között zajló párbeszédet teremti 
meg.
„A Fiatalok Lendületben Program fontos alkotóeleme ezen párbeszédnek, mivel megnyitja 
azt egy tágabb célcsoport felé, és bevonja mindazokat a fiatalokat, akik már részt vettek 
különbözô projektekben” – olvasható az Európai Bizottság strukturált párbeszéddel 
kapcsolatos alábbi munkaanyagában, amely az FLP jelentôségének vázolása mellett a 
2008. év kiemelt eseményeit, végrehajtandó feladatait is taglalja.
2007-ben 2 darab beadott pályázat volt ebben a kategóriában, s mindkettô támogatást 
nyert, ámde ezek még nem lezárult projektek, ezért összegyûjtött az Európai Bizottság 
néhány tevékenységet, amelyeket ifjúsági demokráciaprojekt keretében valósítottak meg:

az ifjúság és társadalmi részvétel témájában bevált gyakorlatok cseréjét, kifejlesztését 	
és széleskörû terjesztését szolgáló hálózatok létrehozása
a fiatalokkal vagy a róluk folytatott konzultáció, amelynek célja a fiatalok igényeinek 	
és kívánságainak felmérése a demokratikus életben való részvételhez kapcsolódó 
területekkel összefüggésben
fiatalok számára szervezett információs célú rendezvények vagy szemináriumok, 	
vitafórumok, amelyek a képviseleti demokrácia különbözô szintû mechanizmusaival 
foglalkoznak, beleértve az EU intézményeinek mûködése és politikája
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fiatalok és döntéshozók vagy a demokratikus életben való részvétellel és a 	
demokratikus intézményrendszerrel foglalkozó szakértôk közötti találkozók
a demokratikus intézményrendszer mûködését és a döntéshozók szerepét és 	
munkáját szimuláló események
a fent felsorolt tevékenységek sorozata vagy azok kombinációja, amely a projekt 	
idôtartama alatt különbözô (helyi, regionális, országos és nemzetközi) szinteken 
valósulhat meg.

Remélem, hogy ezen összefoglaló jó gondolatébresztôként szolgál a helyi ifjúsági munka 
fejlesztéséhez. Amennyiben a Fiatalok Lendületben Programmal kapcsolatban további 
kérdései merülnek fel, kérem, látogassa meg a www.mobilitas.hu/flp vagy a www.
eurodesk.hu honlapot, ahol mind a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák, mind pedig az 
Eurodesk hálózat tagjainak elérhetôsége megtalálható. 

Irodalomjegyzék:
A Fiatalok Lendületben Program Útmutatója, 2008. január 1-tôl érvényes verzió, http://
www.mobilitas.hu/flp/letoltesek/palyazatiutmutato 
HU-31-029-2005-R2 hivatkozási számú projekt beszámolója
HU-31-022-2006-R2 hivatkozási számú projekt beszámolója
Európai strukturált párbeszéd a fiatalokkal, http://www.mobilitas.hu/flp/ifjpolitika 
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Egyesületi ifjúsági ház Hajdúnánáson
Szabó István elnök, Okkal- Más- Okkal Ifjúsági Egyesület

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületet önmagukat több területen kipróbálni vágyó 
fiatalok hozták létre 1998-ban Hajdúnánáson. Városunk közel egyenlô távolságra van 
három megyeszékhelytôl, Miskolctól, Debrecentôl, illetve Nyíregyházától, ebbôl kifolyólag 
a városban felnövô fiatalok jórészt az ezekben a városokban található felsôoktatási 
intézményeket választják a továbbtanuláskor. Településünk lakosságának száma 18.507 
fô, termálvizû fürdônk, számos általános és középiskolánk van, ahová a környezô kisebb 
településekrôl is szívesen járnak a fiatalok.

Egyesületünk - mint sok más lelkes közösség - a kezdetekben számos olyan 
programot hozott létre, amely elsôsorban a saját korosztályunk érdeklôdését keltette fel: 
koncerteket, nyári táborokat, középiskolásoknak vetélkedôsorozat szerveztünk. A csapatot 
jórészt az a kis mag alkotta, amely létrehozta az egyesületet, de a programjaink által egyre 
több fiatal kapott kedvet ahhoz, hogy ne csak résztvevôje, hanem részese is legyen egy 
projekt megalkotásának. Fokozatosan új emberek kerültek az egyesület közelébe, de 
persze olyanok is akadtak, akik az idôk során eltávolodtak tôlünk.

Hamarosan kezdtek megismerni és elfogadni minket a városban, és ahogy 
egyre többet tanultunk, programjaink megvalósításához már nemcsak egyesületi tagjaink 
vagy a tevékenységünkkel szimpatizáló vállalkozók kisebb-nagyobb anyagi támogatására 
számíthattunk, hanem pályázati forrásokra is. Egyre inkább úgy éreztük, képesek vagyunk 
nagyobb felelôsséggel járó kihívásoknak is megfelelni.
 Kezdetben a mûvelôdési háztól kaptunk helyet, oda jelentettük be az egyesületet, 
de számos okból kifolyólag ott nem nagyon találtuk a helyünket, és azon kezdtünk 
el gondolkozni, hogy mi fiatalok milyen térben, hogyan tudnánk elképzelni azt a 
tevékenységet, amit szabadidôs elfoglaltságnak gondolunk. „Kell egy hely!”- gondoltuk 
mi is, mint valószínûleg sok más ifjúsági csoport akkoriban és azóta is.
 Természetesen az akkori kor kultúrájának, szabadidô eltöltésének megfelelôen 
egy blues kocsma volt az elsô ilyen gondolat, ahol minden álmunkat realizálhattuk volna, de 
sajnos a polgármesterünk hamarosan kifejezte a képviselô-testület azon szándékát, hogy 
ezt az ötletet nem kívánják támogatni. Ebben az idôszakban volt jellemzô Magyarország 
számos településére, hogy a finanszírozási nehézségek és az egyre csökkenô látogatói 
létszám miatt megszûntek a mozik. az épületek sok helyen vagy üresen tátongtak, vagy 
más - sokszor az eredetei funkciótól igen eltérô- feladatot kaptak. Nánáson sem volt ez 
másképp, a város közepén álló, az ötvenes évek végén épült épület, mint mozi mûködtetését 
tekintve nemcsak az önkormányzat, hanem késôbb egy gazdasági vállalkozás számára is 
ráfizetésesnek tûnt.
 Az egyesület tagsága megálmodta azt, hogy az a 650 m2 alapterülettel bíró 
épület, mely moziként üzemelt eddig, igen jól hasznosítható lenne ifjúsági célokra. Lehetne 
benne a mozit tovább mûködtetni, különbözô közösségi programokat szervezni, illetve a 
fô célunk az volt, hogy ifjúsági információs irodát hozzunk létre.
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2000-ben, miután a korábbi mozi-üzemeltetô vállalkozó üresen hagyta az 
épületet, az önkormányzat - talán kapva-kapván a lehetôségen - átadta az Okkal- Más- 
Okkal Egyesületnek az épület mûködtetését. Magát az épületet ingyen használatra 
biztosította, a fenntartáshoz, programokra és a mozi folyamatos mûködtetéséhez pedig 
500.000 Ft támogatást adott.

Ôszintén bevallva talán túlságosan is bátrak voltunk akkor, amikor egy ekkora 
nagyságú feladatot felvállaltunk úgy, hogy az egyesület infrastruktúrája bizony igen 
szegényes volt akkoriban. Úgy mentünk oda abba az épületbe, hogy se számítógépünk, se 
megtakarított forrásunk nem volt, valójában tehát üres zsebbel kerültünk be az épületbe. 
Mérhetetlenül gazdagok voltunk viszont lelkesedésben, ötletekben és szerencsére, ami 
azóta is jellemzô az egyesületre- számos lelkes önkéntes hajlandó volt idôt és nem kevés 
energiát szánni arra, hogy valami újszerût indítsunk el a városban.
 Kezdtük megtanulni, hogyan lehet egyébként nyitva tartani egy házat, hogyan 
lehet úgy mûködtetni valamit, hogy az abba eltervezett célokat meg tudjuk valósítani. 
Elég nehezen indultak az elsô lépések, szembesülnünk kellett azzal, hogy a vállalkozó, 
aki a mozit mûködtette, „kizsigerelte” a házat, vagyis az épületben rendelkezésre álló 
hangtechnikai eszközöket kiszerelte és magával vitte.
 Lépésrôl lépésre fokozatosan haladtunk, de persze nem adtuk fel. Elindítottuk a 
mozit, és szépen lassan különbözô, a fiataloknak szóló programokkal kezdtük megtölteni 
a házat, új szolgáltatások irányába indultunk el. Informálódtunk és körbenéztünk a 
nagyvilágban, megismerkedtünk a régióban vagy az ország más városaiban található 
ifjúsági szervezetekkel, közösségekkel. Így tervbe vettük, hogy elindítunk egy ifjúsági 
információs irodát, és ennek következtében kapcsolatba kerültünk elôször a Hayicoval, 
majd a Teleház szolgáltatási rendszerrel, amely utóbbi elsôsorban informatikára épülô, 
technikai szolgáltatásokat kínáló struktúra. Megpályáztunk egy teleházi programot 2002-
ben, és 2003-ban információs szolgáltatást indítottunk.
 Lassacskán kezdtünk felnôni a feladathoz, sok tapasztalattal, tudással lettünk 
gazdagabbak, és már egyre kevésbé volt jellemzô, hogy önmagunknak szerveztünk 
volna programot, sokkal inkább a városnak, a város fiataljainak. Többfajta programot és 
szolgáltatást nyújtottunk. Lehetôséget próbáltunk arra is adni, hogy ha valakik akarnak 
valamit csinálni, akkor ez a ház alkalmas is legyen erre. Igyekeztünk erre szolgáló forrásokat 
találni. Ugyanakkor azt éreztük, hogy a mozi mûködtetése irtózatosan nagy kínszenvedés. 
Nem nagyon tudtunk megbirkózni vele. Próbáltunk beruházni, kerestük a lehetôségeket, 
hogyan lehet úgy az épületet felújítatni, hogy az használható legyen mind mozizásra, mind 
egyéb célokra. Igazi közösségi tereket, kisebb helyiségeket, klubszobákat szerettünk volna 
kialakítani, hogy minél több csoport, ifjúsági szervezôdés helyet kaphasson benne.

Idôközben láttuk, hogy az önkormányzat egyre jobban kezd eltávolodni tôlünk, 
mert fiatalok voltunk, mindig kívántunk valamit, voltak elképzeléseink, voltak terveink, 
persze ezekhez mindig némi támogatásra volt szükség. 2005-ig – kivéve a 2003-as évet, 
amikor 2.7 millió forintot adtak - a kezdeti támogatást nem nagyon akarták bôvíteni. Az 
minden évben 1 millió forint volt, ami arra sem volt elég az idôk elôrehaladtával, hogy az 
épület rezsiköltségét fedezze.
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Kerestük azokat a lehetôségeket, hogy hogyan lehet úgy átalakítani az épületet, 
ahogy mi azt elterveztük, hogy minél több tér jöjjön létre. Az épület eredetileg két nagy 
térbôl állt. A hagyományos mozi egy 300 fôs nézôterem volt, amelyhez egy kisebb aula 
rész és egy pici terem kapcsolódott, így kevéssé volt alkalmas többfunkciós közösségi 
tér kialakítására. Egyszer csak adódott egy lehetôség, egy art mozik kialakítására szolgáló 
pályázat, amelynek beadására ígéretet kapunk az önkormányzattól. Felkért bennünket az 
alpolgármester úr, hogy 14 nap alatt erre engedélyezési tervet készítsünk úgy, hogy nem 
álltak rendelkezésre tervrajzok sem a városban, sem pedig a megyénél. Aki építkezett 
már, az tudja, hogy 14 nap alatt egy ilyen dolgot végrehajtani nem egy egyszerû dolog. Mi 
összeálltunk 8-10-en, és éjjel-nappal dolgoztunk. Végül a testületi ülés napjára elkészültünk 
a feladattal, a szomszéd város hivatalával pedig egyeztetésre került az, hogy a testületi 
jóváhagyás után a lehetô leghamarabb elkészítik számunkra az építési engedélyeket.
 Úgy éreztük sikerült valami olyan dolgot letennünk az asztalra, amely alapján 
egy hosszú távú fejlesztés indulhat el, és az épület a modern kor igényeinek megfelelô 
igazi közösségi térré válhat. Hittünk benne, hogy ha valaki akar valamit igazából, akkor az 
elérhetô, és a tervek elkészíttetésével ezt be is bizonyítottuk.
 Sajnos a város képviselô-testülete nem így látta a dolgot, és – bár megdöbbenve 
az elkészült tervek láttán - de leszavazta a fejlesztésre szolgáló pályázat benyújtását. 
Indokuk egyszerû volt: az integrált városfejlesztési terv részeként szeretnék elérni az épület 
felújíttatását és modernizálását. Csalódottan, de az elhangzott ígéretre és tervre alapozva 
tértünk vissza ahhoz a mindennapi munkánkhoz, amely egyre inkább hiánypótló funkciót 
kezdett betölteni a városban, és közben aktívan elkezdtünk lobbizni annak érdekében, hogy 
a városfejlesztési terv része legyen az általunk papírra fektetett épület rekonstrukció.
 2006-ban végül elérkezett a pillanat, amikor is azért kellett kiköltöznünk az 
épületbôl, hogy helyünket a falakat bontó, vakolatot leverô munkásoknak adjuk át 
az épületet. A több hónapos felújítás és átalakítás alatt a város egy másik pontján, az 
önkormányzattól ideiglenesen használatra kapott helyen tudtuk elhelyezni és folytatni 
teleház- szolgáltatásunkat.
 Helyzetünk ekkoriban több szempontból is kérdéses volt. Az ingatlan adottságai 
nem voltak megfelelôk arra, hogy a fiatalokat közösségi programokkal csalogassuk ide, 
az általunk használható két szoba egyike raktárként szolgált, a másik pedig a teleház 
számítógépeit és irodatechnikai eszközeit foglalta magába. Az épület a városközponttól 
távolabb, forgalmilag kevésbé frekventált helyen volt található, így a korábbiakhoz képest 
jóval kevesebb érdeklôdô talált meg bennünket, ami egy idô után a teleház bevételeinek 
alakulásából is nyomon követhetô volt. Legkomolyabb nehézségünk azonban az volt, hogy 
míg egyesületünk alapos felkészültséggel és körültekintéssel elkezdte kidolgozni szakmai 
programját a felújított moziépület ifjúsági házként történô mûködtetésére, kétségessé 
vált az, hogy az önkormányzat a késôbbiekben velünk együttmûködésben kívánja-e a 
moziépület további hasznosítását megoldani.
 Korábban is voltak vitáink és nézeteltéréseink a város vezetôségével, ám 
mindennek ellenére úgy éreztük, hogy az a fejlesztô folyamat, amelyet a város ifjúsági 
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közösségei kapcsán elindítottunk, nem állhat meg ilyen egyszerûen. Lobbizni kezdtünk és 
a számos okból kifolyólag végeredményben sikerrel jártunk.

2007 elején eldôlt, hogy folytathatjuk munkánkat, amelyhez az önkormányzat 
immár részfinanszírozást biztosít a feladatok ellátására. 2007 februárjában költöztünk 
vissza régi-új helyünkre, ahol már hármas feladatot felvállalva kezdtünk el dolgozni: 
ifjúsági házat, kibôvült teleház szolgáltatásokat és számos, a közösségi teret betöltô 
programot terveztünk.

A nyitás óta eltelt egy évben a teleházban több mint 9 ezer ember fordult 
meg, a közösségi tér egészében 36 ezernél is több ember, s azt lehet mondani, hogy 
a régió legjobban mûködô moziját sikerült létrehoznunk. A város önkormányzatától 7,5 
millió forintot kapunk, melybôl mûködésre 6 millió forintot használtunk fel, amely a ház 
rezsiköltségeit és két szakmai dolgozó bérét fedezi, de a teljes költségvetés 13,7 millió 
forint.

A Teleház a hét öt napján várja a betérôket, akik egyre nagyobb számban 
kerülnek ki az idôsebb korosztály tagjai sorából is, hiszen például rugalmasan reagálva 
az elvárásokra internet tanfolyamot is szervezünk a nyugdíjasoknak. A mozi elsôsorban 
hétvégén, szombati napokon hívja a szórakozni vágyókat, de az általános iskolásoknak 
tematikus, szervezett mozi látogatásokat is biztosítunk.

Az ifjúsági ház - a közösségi tér funkciót leginkább betöltve - számos lehetôséget 
biztosít arra, hogy a fiatalok akár csak idôtöltés céljából térjenek be (ping-pong, csocsó, 
társasjátékok), vagy különbözô csoportok tevékenységébe kapcsolódjanak be. Amatôr 
színjátszó társulat, karate klub, modern tánc klub, nyelvi klub jött létre az eltelt idôszak 
alatt, és folyamatosan újabbnál újabb ötletekkel bombáznak bennünket a fiatalok. A mi 
feladatunk elsôsorban az, hogy ezeknek az ötleteknek a megvalósításához a szükséges 
hátteret biztosítsuk: tehát helyiséget, technikai eszközöket vagy egyéb szükséges kellékeket 
adjunk, és amennyiben igény van rá az ötletek megvalósítását szakmai támogatással, 
iránymutatással, segítségadással tudjuk még elôsegíteni.
 Egy ekkora épület folyamatos nyitva tartása és programokkal való megtöltése 
sok ember munkáját igényli, ezért érezzük magunkat különösen szerencsésnek akkor, 
amikor azt látjuk, hogy egyesületünk tagjai és a tevékenységeinkkel szimpatizálók közül 
sokan szabadidejüket háttérbe szorítva önkéntesként kapcsolódik be munkánkba. A 
szombati mozi vetítések, vagy a nagyobb rendezvények lebonyolítása alkalmával mindig 
számíthatunk rendszeresen 3- 4, de alkalmanként akár 10 fiatal lelkes segítségére, akik 
nélkül az elmúlt egy évben bizony igen nagy nehézségekkel kerültünk volna szembe.
 Azt gondoljuk, hogy az az eredmény, amelyet ma az egyesületünk az ifjúsági ház 
mûködtetése révén fel tud mutatni, mindannak a kitartó munkának, és a sokszor rögös 
utakon megszerzett tapasztalatoknak az eredménye, amelyet jó pár évvel ezelôtt kezdtünk 
el. Nem volt könnyû a feladat és most sem az, de a további munkánkhoz szükséges kitartást 
és energiát sokszor a külvilágból érkezô pozitív és megerôsítô jelzésekbôl, elismerésekbôl 
szerezzük meg.
 Sokszor hívnak bennünket különbözô szakmai konferenciákra, fórumokra, ahol 
az ifjúsági ház jelenlegi mûködési struktúrájára, illetve arra a „titokra” kíváncsiak, hogyan 
értük el mindezeket az eredményeket. Számos kiadványban, összefoglaló tanulmányban mi 
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is szavakba öntöttük már mindazt, amit a legfontosabb kritériumoknak tartunk egy ifjúsági 
ház sikeres mûködtetését illetôen. Legnagyobb sikerünknek talán mégis az nevezhetô, 
hogy az egyesület tagsága által évekkel ezelôtt megálmodott célokat mindvégig szem 
elôtt tartva közösen, együttes munkával értük el ezeket az eredményeket, és úgy érezzük, 
még mindig vannak bennünk tartalékok, új elképzelések, megvalósítandó álmok, amelyek 
a jövôben is motiválnak majd bennünket.

További információk
www.okmasok.hu 
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Peremkerületi kultúrház egyesületi kézben
Szekér Tamás elnök, Herényi Kulturális és Sportegyesület

 Herény Szombathely északi városrészén terül el. 1950-ig, Szombathelyhez csatolásáig 
önálló község volt. A ’80-as évek elejéig fizikai értelemben is távolság volt a város és 
Herény között,  így a lokálpatriotizmus erôsebben élt mint a városhoz közelebb élôkben.

Ameddig a helybéliek visszaemlékeznek, Herényben áprilisban, György napi 
búcsúkor mindig is volt nôsök-nôtlenek közötti focimérkôzés. A ’90-es évek elején is 
összejöttek a herényi fiatalok (a 16- 35 évesek) egy ilyen mérkôzésre. Ennek 3. félidejét 
a helyi kocsmában „játszották” le. Ott aztán többekben felmerült, miért kell a kocsmába 
jönni, amikor van nekünk egy Kultúrházunk (igaz, oda nem lehetett bemenni). Így aztán 
ezek a fiatalok elkezdtek szervezkedni. Megtudakoltuk, hogy tudunk bejutni a Kultúrházba, 
ami az akkor egy évben csak egyszer-kétszer nyitott ki. Sikerült betenni a lábunkat, ahol 
elôször felállítottunk elôször egy pingpongasztalt, a klubszobában sakk és kártya-partikra 
került sor, és ahol aztán egy kis fiatal közösség is kezdett kialakulni...

  Aztán 1993-ban megtudtuk, hogy eladni szándékoznak az épületet 
(lovardának!); ezt felhívásokkal, szórólapokkal mozgósítva próbáltuk megakadályozni. 
Szerencsére ekkor a Mûvelôdési és Sportház (ennek klubjaként (nem) mûködött a 
kultúrházunk) új igazgatója egy újságnyilatkozatában megemlítette, hogy szívesen átadnák 
a peremkerületi klubokat, kultúrházakat civileknek. A hír hallatán 1994-ben a Kultúrház 
megmentése érdekében 34 fôvel (akik között volt mérnök, tanár, vállalkozó, hivatalnok, 
diák és kétkezi munkás, tehát szinte minden réteg képviselve volt) megalakítottuk 
a Herényi Kulturális és Sportegyesületet, kérve, hogy kaphassuk meg az épületet. Ezt 
követôen 2 évi kemény küzdelem következett  (pedig szavakban mindenki támogatta 
ügyünket); szinte havonta tárgyalás az Önkormányzattal, a Mûvelôdési és Sportházzal, 
újabb és újabb szerzôdésváltozatok. 1996 júniusában aztán aláírtuk a szerzôdést, mellyel 
10 évre ingyenes használatra megkaptuk a Kultúrházat. Azóta munkánk elismeréseként 
2006-ban újabb 10 évre megkaptuk a használati jogot.
  És megkezdôdött a munka… Nem volt semmi pénzünk, de volt lelkesedésünk. 
Társadalmi munkában elvégeztük a ház belsô felújítását, és új kerítést készítettünk több 
mint egymillió Ft értékben. Elkészült az udvar parkosítása szintén társadalmi munkában, 
melynek az összértéke megközelítette a másfélmilliót. Egyesületünk a Kultúrház 
mûködtetésének átvételekor azt szinte üresen (62 székkel és 3 asztallal) vette birtokába, 
mely azóta évrôl-évre gazdagodva egyre színvonalasabb közösségi házzá vált. Mindezeket 
csak úgy tudtuk elérni, hogy személyes kapcsolatokon keresztül a helyi intézményeket, 
gazdálkodó szervezeteket és vállalkozókat megnyertük ügyünknek. Ez a kezdetben 
nehezebben ment, de amikor látták, hogy van értelme az adakozásnak, a segítésnek, 
hogy szépül és fejlôdik a Kultúrház és a közösségi élet is, egyre többen és többen álltak 
mellénk.

 A Herényi Kulturális és Sportegyesület az egyik fô célkitûzése volt, hogy a 
Herényi Kultúrházat megmentse a teljes lepusztulástól, abba új életet leheljen, és azt a 
közmûvelôdés, a kultúra, az ismeretterjesztés és a közösségi élet színterévé tegye. Fontos 
célkitûzés volt a helyi hagyományok, emlékek megôrzése és az ôseink iránti tisztelet 
elültetése is az itt élôk körében. Tevékenységünkkel a herényi városrész életébe új szint 
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vittünk, rendezvényeinkkel a közösségi összefogásnak olyan kereteit teremtettük meg, 
ahol a sok évtizedes tradícióban gyökerezô herényi lokálpatriotizmus újra életre kelt.

  Munkálkodásunk során alkalmi hangversenyek, kiállítások, ismeret-
terjesztô elôadások, kirándulások mellett kézimunkaszakkör, nôi torna, nyugdíjas-
kör, keresztény ifjúsági csoport, karate, sakk, teke, labdarúgás, kispályás-labdarúgás, 
bélyeggyûjtô kör, íjászat, kézmûves-játszóház és egy állandó helytörténeti kiállítás 
szervezésével rendszeres találkozási és mûvelôdési lehetôséget adtunk az itt élô 
különbözô korosztályoknak, de legfôképpen a fiataloknak. Külön kiemelném az 1999. év 
legnagyobb szabású rendezvényét, a „Régi herényi emlékek” helytörténeti kiállításunkat, 
mely bemutatja a település történetét a római kortól az 1950-ben történt Szombathelyhez 
csatolásig, és amely jelenleg is állandó kiállításként megtekinthetô.
 Ez a kiállítás „óriásit lökött” a népszerûségünkön. Ezután tapasztaltuk meg az 
emberek és a vállalkozók még nagyobb elismerését. Egyre több programot szerveztünk, 
mind többek megelégedésére. 2002-ben megszerveztük az I. Herényi Közösségi Napokat 
és a Herénybôl eltávozottak találkozóját.
 2003-ban - látva, hogy milyen kertészti értékek vannak lakóhelyünkön (az 
országban egyedülálló módon 35 kertészet és kertészeti vállalkozás él, illetve mûködik alig 
1 négyzetkilométeren) – egyesületünk szervezômunkájának köszönhetôen létrehoztuk az 
I. Herényi virágút címû virág- és dísznövény kiállítást és vásárt kulturális és szabadidôs 
programokkal fûszerezve. A kb. 20 ezer látogatónak felejthetetlen élményt szereztünk, de 
nem utolsósorban a herényi lakosok öntudatát és lokálpatrióta érzéseit is jelentôsen fokoztuk. 
Azóta ezt minden évben sikerült megrendezni; az idén már a 6. alkalomra kerül sor.
 2004-ben az Önkormányzat segítségével sikerült egy Ifjúsági és Információs 
pontot létrehozni, ahol több számítógép segítségével, fôként a fiatalokra alapozva az 
internet nyújtotta lehetôségeket kiaknázva új dimenziókat adhatunk lakóterületünkön élôk 
számára. Mindezek mellett még több kiállítás, élménybeszámoló, ismeretterjesztô elôadás 
szervezésével színesítettük mindennapjainkat.
A folyamatos és szívós munkának köszönhetôen 2003-ra az egyesület már érezte, hogy 
kinôttük a Ház kereteit és új lehetôségek után kell nézni. Az elôbbiekben felsorolt 12 féle 
aktivitás mellett az alkalmi rendezvények nagyon nehezen voltak beilleszthetôk, pl. egy- egy 
kiállítás megrendezése nem kis fejtörést okozott. A viszonylag kis alapterület miatt nehéz volt 
elszeparálni a rendezvényeket, és párhuzamosan alig-alig lehet bonyolítani programokat.

Ekkor merült fel a gondolat a Ház bôvítésére. A szombathelyi önkormányzat 
támogatásának köszönhetôen  2006-ban sikerült egy Interreg III.A és ROP 1.1. pályázat 
segítségével az addig 150 m²-es Kultúrházat átépíteni, és mostanra egy 560 m²-es 
Kerékpáros és kulturális központtá emelni. Ennek átadása 2007 áprilisában megtörtént.
Fontos feladatnak tartjuk, hogy az új helyzetben még jobban támaszkodjunk a fiatalokra. 
Jelenleg egy munkatársunk gyermek és ifjúsági referens beosztásban dolgozik, és ô 
kifejezetten a fiatalokkal foglalkozik. A fiatalokat próbáljuk önálló programalkotásra 
rábírni és munkatársunk segítségével ezekhez a feltételeket igyekszünk is biztosítani. De 
próbáljuk a fiatokat más programok elôkészítésébe is bevonni, hogy érezzék: számítunk 
rájuk, hiszen egy körforgásban élünk. Az egykori fiatalok egy idô után középkorúak és 
idôsek lesznek, és helyükbe mindig újak jönnek.

További információ
szeker.tamas@chello.hu 



91

„Merjünk kicsik lenni!”
Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért

Szendrei Szilárd

1998. október-november hónapban hozták létre a Szövetséget monostorapáti, 
nagyvázsonyi, tótvázsonyi, taliándörögdi, kapolcsi, azaz a Balaton-felvidék és a Bakony 
határán mûködô szervezetek. Ezek a szervezet épp akkor alakult, vagy 1-2 éves kialakuló 
szervezetek voltak, akik már akkor felismerték az összefogás fontosságát, de nagyon 
sok, szervezetükön belüli üggyel kellett foglalkozzanak, így a Szövetségre nem sok idô és 
energia maradt. Így csak a bejegyzésig jutottak el, valós tevékenység már nem alakult ki, 
aztán elaludt az Szövetség. Az alakuláskor a nevükben szereplô „Közép-dunántúli” még 
nem jelentette a régiót, mert akkoriban még nem léteztek ilyenek. Így nevünket pusztán 
arról választották, hogy a Dunántúl közepén helyezkednek el a települések.

Amíg a Szövetség „aludt”, a tagszervezetek növekedtek erôsödtek, gyarapodtak, 
és új szervezetek, egyesületek, klubok jelentek meg a térségben. Pár szóban bemutatom 
a tagszervezeteket, kiemelve munkájukban az erôsségeket.
A tagok közül a legrégebbi a 12 éves monostorapáti Extázis Ifjúsági Szervezet. A Kis János 
(Tufa) által vezetett csoport több mint tíz éves munkája nyomán a térség egyik mozgatója, 
térségi szervezetek összekovácsolójává vált. Településükön az ifjúsági klubbal, ifjúsági 
tûzoltó csapattal és a néptánc csoporttal fogták össze a fiatalokat.
 Egy másik, nagy múlttal rendelkezô csapat a nagyvázsonyi „Fekete Sereg” 
Ifjúsági Egyesület. A Kandikó Rita által vezetett 11 éves szervezet nagyon nagy munkát 
végzett az évek alatt az ifjúsági médiában, illetve a nemzetközi ifjúsági munkában. Az 
Euromed zónában végzett munkájuk országos szinten is egyedülálló.
 A szintén 11 éves Dörögdért Ifjúsági Egyesület egy örökifjú, Hoffner Tibor keze 
alatt erôsödött meg. Az utóbbi években az egyesület önkéntese, Bazsó Gabriella is sokat 
vállalt a „háttérfeladatok” elvégzésébôl. Az egyesület nagyon sokat tett a települési és 
térségi ifjúsági érdekképviseletért, a település közösségeinek összefogásáért és érdemeik 
vannak a térséget összefogó hálózatépítô munkában. Egyik erôsségük a közösségfejlesztés. 
Munkájuk révén jött létre újra Szövetségünk.
 A fiatalabbakhoz tartozik a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület, aminek elnöke vagyok 
alakulásától, 2002-tôl. A település és a térség információs és kommunikációs munkáiban 
vannak eredményeik. Teleházat, Tótvázsony TV-t, honlapokat tartunk fenn, és segítjük a 
település civil szervezeteit.



92

 Tagjaink jelenlegi legfiatalabbja az EJHA, azaz az Együtt a Jövôért Halimbán 
Egyesület. A 2005-ben alakult településfejlesztô egyesület Csipszer András vezetésével 
egyre nagyobb projekteket vállalva teszi Halimbát egyre szebbé és környezettudatosabbá. 
A település szelektív hulladékgyûjtését maguk szervezik, a falu külsô környezetére is nagy 
gondot fordítanak.
 A Szövetséget végül 2005 végén élesztették fel tagszervezetek. Az egyre erôsödô 
kapcsolatok, egymás eseményein, vetélkedôin való részvétel jutatta el a csoportokat oda, 
hogy a Szövetség újraindításáról döntöttek. A KÖSZI pillanatok alatt magára talált. Az 
elmúlt két évben térségi pályázatíró képzéseket szerveztünk. A tagszervezetekbôl 2-3 fô 
vehetett részt, akik azóta is a tagszervezetek megerôsítésében vesznek részt.
 Fiataljainkat megszólítottuk a településeken keresztül folyó Eger patak 
megtisztítására. A két év során alkalmanként 60-60 fiatal jött el, akik egyre szebbé teszik 
ezáltal környezetüket. A patakkal nem rendelkezô két település a fôzést vállalta, így a napot 
közösségépítéssel zártuk. Ezt követôen a térség fiataljait kérdeztük meg egy nagy szabású 
véleményfelméréssel. A LEADER programhoz, térségünk LEADER csoportjához kapcsolódó 
kérdôívezés során a fiatalok véleményét, igényeit ismertük meg saját településük és a 
térség fejlôdése, jövôje vonatkozásában. A 29 településen 168 kitöltött kérdôív alapján 
készítettünk egy tanulmányt, melyet a térség vidékfejlesztési stratégiájának elkészítésekor 
fogunk képviselni. Projektünket a Fiatalok Lendületben Program helyi kezdeményezések 
alprogram támogatta.

Kapcsolatépítô, kommunikációs munkáink között saját honlap, tanulmányutak és 
egyeztetô fórumok szerepelnek. Az évek során több tanulmányutat és fórumot szervezünk, 
honlapunk pedig hamarosan elérhetô lesz.

A két év során megtapasztaltuk: a KÖSZI sikereit arra alapozza, hogy jól ötvözi 
a tagszervezetek tudását, specialitásait, munkájával új közösségeket generál, érdeket 
képvisel, és hogy teljesen új feladatokat lát el. Nem a tagszervezetek újabb forrásteremtô, 
plusz pályázatbeadó, egyébként alvó szervezete, hanem a térségi ügyeket felvállaló önálló 
egyesületté, ifjúsági érdekképviseletté vált.
 Ami a fejlôdését erôsen gátolja, az a humán erôforrás hiánya. A tagjai általában 
más szervezetek alkalmazottjai, így kevés energiát tudnak a Szövetségre fordítani. Ezen 
fogunk ebben az évben változtatni egy munkahely teremtésével, azaz egy alkalmazott 
felvételével, aki szervezi a tevékenységeket, emellett forrásteremtésben, ügyintézésben 
elvégzi a napi feladatokat.
 A Szövetség ígéretes jövô elôtt áll. A közgyûlés döntése alapján új tagokat vár 
Veszprém megyébôl, a jelenlegi települések szomszédságából. Minden településrôl 1-1 
szervezet lehet tag, ezzel biztosítva a települések egyenjogúságát. Már van is 2 jelentkezô! 
Erôsíteni fogjuk az érdekképviseleti, érdekérvényesítô szerepünket a térségben. Az a fô 
célunk, hogy egy összejárni, találkozni szeretô, összetartó tagságunk legyen!
 Nem az országos, és régiós „nagypolitikai” ügyek megoldása, a számokban 
mérhetô növekedés a célunk, mert azzal elveszíthetjük a kistelepülések szervezeteire szánt 
figyelmünket. Mi merünk kicsik lenni és maradni!!

További információk
koszi@taliandorogd.hu 
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Alternatív napközbeni ellátás Szolnokon:  
a Kamasz-tanya

Tóth Ferencné egyesületi elnök

A Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület a Szolnokon élô gyermekek és fiatalok 
részére megelôzésen alapuló komplex szabadidôs, reszocializációs, képességfejlesztô és 
felzárkóztató szolgáltatási rendszert mûködtet információk és ismeretanyagok átadásával 
annak érdekében, hogy a fiatalok mintákat kapjanak, és életesélyeik növekedjenek.

A célcsoport
A családi kapcsolat felbomlása, az intézményi kapcsolatok mûködésének hiánya •	
és az élethelyzettel kapcsolatos valós szükségletek kielégítésének hiánya alapján 
(is ) jelentkezô norma/értékkonfliktusokkal terhelt és különbözô, a család 
funkcióját helyettesítô kockázati színtereken, magánosan, vagy csoportosan, 
szubkultúrában megjelenô gyermekek és fiatalok;
kisebbségi (pl. roma), értelmi és/vagy mozgássérült gyermekek és fiatalok;•	
bármely korosztályi fiatal, amely érdeklôdik a programok iránt, és elfogadja az •	
integrált programok sajátosságait.

A program szükségességének alátámasztása
Szükséglet: Esélyegyenlôség hiánya
Igény:  Értékek felszínre hozatala, fejlesztés, felzárkóztatás, szintentartás
  Ép és fogyatékos fiatalok közös programjai ,foglalkozásai
  Személyre szóló figyelem, törôdés
  Szabadidô hasznos eltöltése

A programok létrejöttének körülményei
A napi kapcsolatnak köszönhetôen a fiatalokat érintô problémákat, életvezetésükben 
fellépô hiányosságokat, testi, lelki állapotukat kollégáink jól ismerik. A beszélgetések, 
foglalkozások során megfogalmazódott igényük a problémák kezelésére, közös 
tevékenységek megszervezésére. A programok nyitottak, s minden klubot látogató gyermek 
és fiatal csatlakozhat hozzá. A fiatalokat nagymértékben motiválja a közös élményszerzés 
és kikapcsolódás. Érzelmi kötôdésük a klubhoz erôs, ezt a kötôdést fokozza a biztonságot 
jelentô légkör, a támaszt nyújtó csoportvezetôk személye valamint a pozitív élmények, 
s a tevékenységekben adódó gyakori sikerek. Kollégáink pedig a már több éves munka 
során többször megtapasztalták, amint egy-egy fiatal a foglalkozásoknak köszönhetôen 
szellemileg és lelkileg megerôsödött, társadalmi beilleszkedése sikeres volt. Ismervén a 
fiatalok problémáit, egyesületünk munkatársai elkötelezettek abban, hogy a lehetô legtöbb 
segítséget megadják, a klubot látogató gyermekeknek és fiataloknak annak érdekében, 
hogy növekedjen önállóságuk, önbizalmuk, közéleti részvételük, s ezáltal javuljanak 
életesélyeik.
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Segítésünk alapelvei
A gyerekekkel, fiatalokkal való kapcsolat során megtanultuk, hogy a hozzánk fordulókat 
támogatni kell, hogy véghez tudják vinni egyéni beilleszkedésüket egy olyan helyzetben, 
melyhez eddig még nem alkalmazkodtak (pl.: családi háttér mássága a cigány 
nemzetiségû gyermekeknél, illetve fogyatékosság). Nagyon fontos, hogy a gyermekek 
problémáját úgy értsük meg, ahogyan az bennük felmerül. Mindent meg kell tenni azért, 
hogy egyénileg kibontakozhassanak. Az idôk folyamán szép lassan sikerül munkánkba 
az érintett családokat is bevonni, így sokkal nagyobb hatásfokot érünk el, mintha csak a 
gyermekekkel, fiatalokkal foglalkoznánk 

A Kamasz-Tanya programjait rendszeresen látogató fiatalok személyiségét, 
önértékelését erôsítjük a tevékenységgel. Mivel a klubot látogató gyermekek zöme 
viselkedési problémával küzd, az iskolai beilleszkedésük nem megfelelô, tanulmányi 
eredményeik gyengék, rendszeresen kudarc éri ôket. A programban részvevôk közül 
sokuknak van valamilyen kiemelkedô képességük a szabadidôs tevékenységekben. Ezeket 
a képességeket szeretnénk erôsíteni, s felhasználni abban, hogy mintát mutassanak, 
sikereket érjenek el, és szabadidejüket ne az utcai csellengéssel töltsék, hanem saját 
maguk és társaik számára hasznos elfoglaltságot találjanak.
 Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek érzelmi, akarati, és szociális 
képességeinek fejlesztését, a frusztrációtolerancia növelését, a konfliktus megoldásainak 
megtanulását. Sajnos azt kellet tapasztalnunk, hogy a gyermekek zöme sem a tevékenységi 
szintben, sem a társas-kapcsolati fejlôdésben nem érték el saját életkori fejlettségi 
szintjüket. Ezek a gyerekek nem tanultak meg játszani, játékaikat gyorsan váltogatják, 
ismeretlen játékok megtanulásához igen kevés türelmük van. Együttjátszásuk színvonala 
nagyon alacsony, együttmûködi képességük fejletlen, gyakorlatlan.

A csoport összetartozását erôsítik a közös együttlétek, s a közösségi szellem növelésében nagy 
jelentôsége van e tevékenységnek. Fejlôdésükben elért eredményeik vonzóerôként hatnak szûkebb-tágabb 
környezetükben lévô társaikra, s életfelfogásukban változásokat tudnak elôidézni. A programok során 
rendszeres sikerélményben részesülnek, fejlôdik kommunikációs és beilleszkedési képességük. Kitartásuk, 
koncentrációjuk erôsödik, melyek hasznukra lesznek személyiségük pozitívabbá alakulásában. A siker és 
kitartás késôbbiekben a tanulási képességeket is erôsíti, illetve az iskolai eredmények javulnak.

2007. évi statisztikai mutatók:
Érintett korosztály:    3 –19 évesek
Sérült fiatalok korosztálya    5–i29 évesek
Kliensek összlétszáma:    155 fô
A szolgáltatások esetszáma:   7.880
Napi átlagos esetszám:    33
Nyitvatartási idô:

Hétfôtôl péntekig:    730–i12 30    1400–i 1900-ig
Ezen belül:

Fogyatékos fiatalok fejlesztése megôrzése:      730–1230-ig
 Szabadidôs tevékenységek, fejlesztô programok;   1400– 1900-ig



95

Középtávú célok
Hiánypótló szolgáltatás kiépítése és mûködtetése a veszélyeztetett és hátrányos helyzetû, 
utcán csellengô gyermekek és fiatalok számára közösségi, szocializációs, kulturális és 
oktatási/fejlesztési programokkal.

Csökkenjen a beilleszkedési gondokkal küzdô gyermekek száma, a bûnelkövetôvé, 
illetve áldozattá válás lehetôsége, a hátrányos helyzetû csoportok kirekesztôdése. 
Fejlôdjön a gyermek és fiatalok érzelmi, akarati és szociális képessége, Nôjön önbizalmuk, 
önállóságuk, kreativitásuk, konfliktusmegoldó képességük, erôsödjön lelki stabilitásuk, 
etikai, morális ítélôképességük, alakuljon ki a pozitív ÉN tudat.

Növekedjen a tolerancia szintjük a másság elfogadására (cigány-magyar, ép-
egészséges együttmûködése), a szolidaritás erôsítése az egyének, csoportok, közösségek, 
etnikumok esetében.

 

Megvalósított programok 2007. január 1.- december 31. között
reszocializációs program
ifjúsági szabadidôs alapprogram, tehetséggondozás
demokráciára való nevelés, közéleti részvétel erôsítése
egészségügyi felvilágosító program
integrációs programok (ép és fogyatékosok közös programja)
segítô szolgáltatások (tanácsadás, ügyintézés, képviselet)
ingyenes Internetes elérhetôség, játék biztosítása
ünnepi mûsorok (házon belül, illetve több éve a Megyei Büntetés Végrehajtó Intézetben)
uzsonnáztatás
felzárkóztatás, fejlesztés, szinten-tartás
kulturális programok (házon belül az Esélyek napja, a Gyermeknap, a Civil kavalkád, a 
Széchényi lakótelepi búcsú, Anyák napja alkalmából; Mikulás ünnepség, karácsonyi 
ünnepség, megyén belüli meghívásokon való részvétel)
értelmi és mozgássérült gyermekek külsôs szabadidôs programjai
épek és fogyatékosok közös sportnapja (megyei rendezvény, résztvevôk 280 fô)
fogyatékos fiatalok délelôtti ellátása, megôrzése (fejlesztés, szinten-tartás szabadidôs 
tevékenység)
lovagoltatás
bûnmegelôzési integrált tábor
mentorálás (Jász-Nagykun-Szolnok megyében 4, az ifjúsággal foglalkozó szervezet 
részére)
tereptanári feladatok ellátása (fôiskolások, valamint OKJ-s képzésben részesülôknek)
rendszeres kapcsolattartás és együttmûködés a Kamasz Tanyát látogató fiatalok 
iskoláival
rendszeres kapcsolattartás a Kamasz Tanyát látogató gyermekek és fiatalok családjaival
együttmûködés a gyermekekkel és az ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel

Legfontosabb feladatunk, hogy a célcsoport számára mindig elérhetôk legyünk. 
A foglalkozások a klientúra méreteit tekintve – a tematikus és kliensi szükségleteknek 
megfelelôen alapvetôen egyéniek és csoportosak, helyszínét tekintve külsôk és belsôk.
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2007. évben az alábbi alapprogramokat mûködtettük
Ifjúsági szabadidôs, reszocializációs alapprogram
Célja: a fiatalok érzelmi, akarati, és szociális képességeinek fejlesztése, a frusztrációtolerancia 
növelése, a konfliktusmegoldó képesség fejlesztése. A fiatalok tevékenységi szintjének, 
társas-kapcsolati fejlôdésének elôsegítése a saját életkori fejlettségi szintre. Aktivitásuk 
kibontakoztatása, erôsítése, közösségi élményeik erôsítése. Megtanításuk a játszás és 
a közös játszás formáira, együttmûködi képességük fejlesztése, a türelem fejlesztése 
az ismeretlen játékok megtanulásához. Etikai, morális ítélôképességük fejlesztése a 
devianciás magatartási jegyek kiküszöbölésére.

Egészségügyi felvilágosító és bûnmegelôzési program
Célja: a fiatalok mentálhigiénés és egészségügyi alapismereteinek bôvítése, az 
életkori szükségletek idôben történô kielégítése, jártasság kialakítása a szolgáltatások 
felhasználásában. Eredményes szocializációjuk elôsegítése a morálisan és mentálisan 
erôsítô életmódminták, az érzelmi biztonságot nyújtó teljes körû, és jól funkcionáló 
családmodell minták nyújtásával. Felvilágosítás a drog, alkohol és egyéb szenvedélybetegség 
kialakulásánakkockázatairól.
Kulturális részprogram
Célja: a fiatalok kulturális ismereteik bôvítése, a másság elfogadása illetve a 
képességfejlesztés.
Értelmi és mozgássérült gyermekek, fiatalok szabadidôs „A” részprogram
Célja: az értelmi és mozgássérült gyermekek közösségbe való beilleszkedésének, ezen 
belül közösségi alkalmazkodásuk elôsegítése, lelki érzelmi stabilitásuk erôsítése, a szülôk 
közösségi önszervezôdésének elôsegítése. Ép és sérült gyermekek, fiatalok kapcsolatának 
erôsítése.
Értelmi és mozgássérült gyermekek, fiatalok szabadidôs „B” részprogram
Célja: az értelmi sérült fiatalok részére lehetôséget biztosítani a szabadidô hasznos 
eltöltéséhez, a közösséghez való tartozáshoz. Lelki és szellemi fejlôdésüket segíteni. 
Szülôk erôsítése.
Mentorálás
Ez a tudatosan létrehozott kapcsolat mindkét partner fejlôdését megcélozza. Tudatosodik 
a szervezeti kommunikáció, erôsödnek a hálózatok, növekszik a kapcsolati tôke. Az 
erôsödô jó szakmai munkát végzô szervezetek száma nô így a feladatok által viselt 
terhek megoszlanak. A fiatalok több segítô szervezet programjai közül választhatnak, a 
programok színesednek.
További tevékenységek
Kapcsolattartás, együttmûködés, fogyatékos-ép megyei sportnap, tereptanári 
tevékenység

Eredmények
A módszertanilag megtervezett irányított közösségi tevékenységek, programok pozitív 
mintát adnak a fiatalok számára.  Mindez nagyban hozzájárul a fiatalok szociális 
készségeinek fejlesztéséhez, amely révén csökkenteni lehet a korai eredetû érzelmi 



97

zavarokat, és javítani lehet a résztvevôk beilleszkedését az iskolába és a helyi közösségekbe. 
A csoportos foglalkozások elôsegítik a gyerekek személyiségének integrálását, a társas 
kapcsolatainak javítását (helyi közösségek, ép és fogyatékos, roma-nem roma). A szabad 
programok a gyermekek igényeinek figyelembe vételével és a környezet adta lehetôségek 
kihasználásával megteremtik a lehetôséget a közös élményszerzésre és kikapcsolódásra, 
ezzel modellt teremtve a szabadidô értékes eltöltésére.

Fogyatékos fiatalok számára biztosítani lehet a fejlesztést, de minimum a 
szinten-tartást. A szabadidôs programok a gyermekek igényeinek figyelembe vételével 
és a környezet adta lehetôségek kihasználásával megteremtik a lehetôséget a közös 
élményszerzésre és kikapcsolódásra, ezzel modellt teremtve a szabadidô értékes 
eltöltésére. Az integrált programok segítik a másság elfogadását, tolerancia erôsödést és 
a közös programokon keresztül a barátság, segítségnyújtás kialakítását.

Referenciák
1998. JUNIOR CHAMBER- „Tíz kiemelkedô fiatal” pályázaton, egyesületünk kimagasló 
karitatív és társadalmi tevékenységért kitüntetett lett.
2000. Magyar Mûvelôdéi Intézet és a Magyar Mûvelôdési Társaság Milleneumi 
pályázatának dokumentum kötetébe bemutathattuk a Kamasz-Tanya létrehozását, 
beindítását, mûködtetését, örömét és nehézségeit bemutató tanulmányt.
2005. Kamasz-Tanya tevékenységét bemutató írás jelent meg a Fordulópontban, valamint 
a Gyémántcsiszolók kötetben
2006. Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet; érdeklôdôk, „Ti hogyan csináljátok” 
program
2007 „Jó gyakorlatok a gyermekvédelemben” program országos II díj.

További információ
kamasztanya@pr.hu 
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Az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálat 
tevékenységrendszere

– egy 2002-tôl mûködô komplex szolgáltatás Vas megyében –
Verebélyi Attila szolgálatvezetô

Filozófia
A fiatalok szükségleteihez, igényeihez és idômérlegéhez igazodva segíteni ôket a 
társadalmi folyamatok megértésében, abban hogy megtalálják a nekik megfelelô helyet 
a társadalomban és annak aktív, hasznos tagjaivá váljanak. Továbbá segíteni azt, hogy 
a fiatalok személyes fejlôdésük lehetôségeirôl tájékozottak legyenek, felelôsséget 
vállalhassanak önmagukért és kialakíthassák autonómiájukat.

Általános célok
Vas megyében és Szombathely Megyei Jogú Városában élô, tevékenykedô, tanulmányait 
folytató, dolgozó, szabadidejét eltöltô fiatalokat, illetve közösségeiket segíteni abban, 
hogy:

megismerjék jogaikat, kötelezettségeiket és a körülöttük lévô - 
intézményrendszereket,
tanuljanak meg élni lehetôségeikkel,- 
életüket teljesebbé tegyék,- 
személyiségük érettebbé váljon,- 
megoldást találjanak a mindennapi életük során felmerülô problémáikra,- 
életkorukból és élethelyzetükbôl adódó esetleges hátrányaikat csökkentsék, - 
esélyegyenlôségük megteremtôdjön.

Konkrét célok
kielégíteni az információs igényeket,- 
konzultációs lehetôséget teremteni szakemberek által,- 
elôsegíteni a fiatalok szükségleteinek, gondolatainak, véleményének és igényeinek - 
kifejezésre jutatását,
iránymutatást adni a szabadidejük hasznos eltöltésére, pozitív életminták kialakítására,- 
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segíteni az egészséges és környezettudatos életmód kialakítását,- 
elômozdítani, hogy saját kezdeményezésre szabadidôs programokban aktívan - 
részt vegyenek,
segíteni, hogy szabadon társuljanak és önként vállalt tevékenységet - 
folytassanak,
megismertetni az Európai Unió értékeit és elômozdítani azok interiorizációját,- 
megismertetni az Európai Uniós programokat és forrásteremtési lehetôségeket,- 
találkozási lehetôséget biztosítani a hálózat tagjainak a folyamatos információ - 
és tapasztalatcsere, közös célok kidolgozása, programok megvalósítása 
érdekében,
lehetôséget biztosítani mind a Szolgálat munkatársainak mind a hálózat tagjainak - 
a szakmai fejlôdésére, képzéseken való részvételre,
forrásokat teremteni a programokhoz, és ezen lehetôségeket multiplikálni,- 
ellátni a Szolgálat és az ifjúsági szakma érdekképviseletét,- 

Célcsoport
elsôdleges: a 12-30 év közötti fiatalok,- 
másodlagos: ifjúsággal foglalkozó szakemberek, intézmények, civil szerzetek és - 
a társadalom legszélesebb köre.

Tevékenységi területek

Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás 1. 
„A fiataloknak fenntartások nélkül joguk van a teljes, érthetô és megbízható 
információkhoz és tanácsadáshoz kivétel nélkül minden ôket érintô problémában 
és minden szektorban, hogy ezáltal a választás teljes szabadságát élvezhessék 
diszkrimináció, ideológiai vagy más befolyás nélkül.” (Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága R90 (7) sz. ajánlás)

Cél:
- a helyi igényekhez igazodva mûködtetni az alapkritériumban leírt (szakmai 

minimumnak megfelelô) információs és tanácsadó szolgáltatásait,
- a fiatalok számára információt és tanácsadásokat ad kéréseiknek, sajátos 

szükségleteiknek megfelelôen,
- a mûködés által érzékelt és felvetett problémákat visszacsatolja, közvetíti a helyi 

önkormányzatoknak, a fiatalokat érintô döntések kedvezô irányú befolyásolása 
érdekében.

Információ szolgáltatás elemei
  •  információ gyûjtés
  •  információ nyújtás
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Tanácsadó szolgáltatás (szakemberek által végzett ingyenes és anonim 
tanácsadások)
 •  életvezetési-pszichológiai
 •  jogi-diákjogi 
 •  továbbtanulási
 •  grafológiai
 •  Európai Uniós ifjúsági programok és lehetôségek
 •  drogprevenciós
Irodai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, scannelés, faxolás, laminálás, 
jegyárusítás).

Felkeresô Ifjúsági munka2. 
A felkeresô ifjúsági munka gyûjtôfogalomként szolgál mindazon tevé-kenységekre, 
amelyek a fiatalokat ott keresik fel, ahol azok szabadidejüket töltik, ahelyett, hogy 
arra várnának, hogy a fiatalok jöjjenek be az ifjúsági intézményekbe, hogy igénybe 
vegyék az ifjúságsegítô rendszer vagy az ifjúsági szervezetek kínálta szolgáltatásokat. 
A munkát a fiatalok saját életterében végzik, közösen elfogadott feltételek alapján.

Cél:
- a fiatalok minél szélesebb körének elérése, tájékoztatás a Szolgálatról és 

tevékenységérôl, és a fiatalok lehetôségeirôl,
- a szabadidô hasznos eltöltésére ösztönzés,
- célirányos információk nyújtása,
- a fiatalok gondolatainak, véleményének, problémáinak megismerése, (szórakozási 

szokásainak megismerése) továbbítása a helyi döntéshozók felé

LOGO-Mobil•	
 Kapcsolatot tart a megye településeinek fiataljaival, információt szolgáltat, igény 

esetén tanácsadást végez. Ösztönözi a fiatalokat a szabadidô hasznos eltöltésére, 
az egészséges életmódra, valamint közösségi élmények szerzésére.
rendhagyó órák (közösségek, csoportok felkeresése)•	

 A fiatalok közvetlen elérése céljából a következô helyszíneken jelenünk meg 
különbözô témákkal:
középiskolák osztályfônöki órái,•	
iskolán kívüli ifjúsági közösségek találkozói (pl. ifjúsági klub, DÖK gyûlés, •	
képzés, tábor stb.)
stand, kitelepülés•	

 A kitelepülés célja, hogy a fiatalokat érintô rendezvényeken párbeszédet 
kezdeményezzünk velük különbözô módszerek (kérdôív, mini interjú) segítségével. 
Az ebbôl kapott eredményeket feldolgozás után partnerszervezeteinknek és a 
döntéshozók felé továbbítjuk.
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utcai felkeresô munka•	
 A fiatalokat hétköznapi világukban, a szabadidejükben keressük fel és a szociális 

kapcsolati folyamatok keretein belül tanácsadást, segítséget, támaszt kínálunk 
különös tekintettel az egyes szubkultúrákra. 

 A megjelenés helyszínei: utca-tér-lakótelep-park, szórakozóhelyek, szabadtéri 
rendezvények helyszíne, környéke

Ifjúsági közmûvelôdés3. 
Az ifjúsági közmûvelôdés az ifjúság életkori sajátosságain, az ifjúsági kultúrán 
alapuló kultúrjavak, értékek elsajátítási folyamata, élmény és tudásgyarapítás, mely 
realizálódhat intézményi, egyén, kollektív, tudatos és spontán tevékenységek során.

Cél:
- a fiatalok igényeihez, szükségleteihez és érdeklôdéséhez igazodva olyan szabadidôs 

programok szervezése, melyek a fiatalok aktivitásán alapulnak és ezt tovább 
erôsítik, valamint ezzel primer drogprevenciót folytatva

- ifjúsági közösségfejlesztés, mely a helyi fiatalokból, közösségeikbôl, késztetéseikbôl, 
tenni akarásukból táplálkozik,

- ifjúsági klubok támogatása, mely lehetôvé teszi, hogy a fiatalok szabadon 
társuljanak és önként vállalt tevékenységet folytassanak,

- ifjúsági kezdeményezések támogatása, melyek a fiatalok ötleteire, elôkészítésére, 
lebonyolítására, értékelésére és utómunkálataira épül,

- ifjúsági tábor szervezése, melyek a hétköznapi életviteltôl eltérô körülmények 
között tematikusan valósulnak meg pozitív élményeket nyújtva, elmélyíti tudásukat 
és gazdagítja személyiségüket,

- ezen felsorolt tevékenységekhez az ifjúsági iroda alacsony küszöbû ifjúsági 
közösségi teret biztosít.

Nemzetközi ifjúsági munka4. 
Az európai, nemzetközi dimenzió az ifjúsági munkában az európai értékek 
sokféleségének közvetítését jelenti. Lehetôséget kell teremteni a fiatalok számára, 
hogy újabb és újabb ismeretekre tegyenek szert, növeljék más kultúrák iránti 
toleranciájukat, csiszolják elsajátított készségeiket és kialakítsanak magukban egyfajta 
jellegzetes európai identitást.

Cél: „Európa oly kicsi, és oly sokféle ember él itt. Ha a felnövekvô generációknak 
nem adatik meg az a lehetôség, hogy megtanulják, hogyan élhetnek békésen, 
együttmûködésben egy ilyen színes, többnyelvû, többvallású és többkultúrájú 
közösségben, akkor a békés, együttmûködô Európa jövôje kerülhet veszélybe.” (Földi 
László)
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Nemzetközi munkánkat a fentiek szellemében végezzük, melyhez forrásokat pályázati 
lehetôségek útján teremtünk. Ifjúsági irodaként a nem-formális pedagógia eszközeit 
alkalmazva elsôsorban a Fiatalok Lendületben (Cselekvô Ifjúság) 2007-2013 program 
lehetôségeit használjuk:

Gyakorlati hely5. 
Szombathely felsôoktatási rendszerében tanuló, az ifjúsági terület iránt érdeklôdô 
hallgatóknak kínálunk lehetôséget szakmai gyakorlatuk eltöltésére.

Cél:
- bemutatni az országos, megyei és a városi ifjúsági intézményrendszert, cselekvési 

programokat, stratégiákat,
- bemutatni az ifjúsági információs és tanácsadó irodák kialakulását, mûködését 

hazai és nemzetközi vonatkozásait,
- bemutatni az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálatát és partnerszervezeteit,
- lehetôséget teremteni a célkorosztállyal foglalkozó szakemberekkel való talál-

kozásra,
- alkalmat teremteni számukra az önálló munkavégzésre,

Kiemelt szakok: általános szociális munkás, ifjúságsegítô, mûvelôdésszervezô.

Hálózat, hálózatfejlesztés6. 
Fiatalok és fiatalokkal foglalkozó csoportok, illetve szervezetek olyan formális vagy 
informális láncolata, amely forrásokat, készségeket, tudást oszt meg egymással vagy 
továbbít az egyének számára. A hálózat tevékenysége a hálózat tagjainak segítését 
vagy – multiplikáló hatással – más a hálózaton kívül álló egyének, szervezetek, 
csoportok életkörülményeinek javítását vagy információhoz jutását segít(het)i.

Cél:
- szakmai minôségbiztosítást teremteni,
- biztosítani a találkozási lehetôséget a hálózat tagjainak,
- lehetôséget nyújtani az információ és tapasztalatcserére,
- elôsegíteni a közös célok, programok, tevékenységek, projektek megvalósulását,
- elôsegíteni közös forrásteremtés,- segíteni a mûködô ifjúsági hálózatokat 

(diákönkormányzat, kortárssegítô, VAGYIFÓ, Megyei-Városi Szintetizáló Képzés)

További információ:
logo@mail.vmmik.hu, www.vasvili.hu
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Zárszó
Visszatekintés a VII. Település és Ifjúsága”országos 

konferencia szakmai ajánlásaira
Bodor Tamás, a  Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Gyermek és Ifjúsági Osztályának vezetô fôtanácsosa

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (NFT II.) akcióprogramjaiban érvényesüljenek az 
ifjúsági szempontok. A pályázati kiírásokban az ifjúság különösen kiemelt célcsoportként 
jelenjen meg, és a tervezés második ciklusában határozzanak meg ifjúsági prioritásokat.

A Társadalmi Megújulás és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban (TÁMOP) 
5.2.5. intézkedés 1.150 milliárd forint lehívását teszi lehetôvé az ifjúsági szakma számára. 
A projekt idôszak 2 év, önerô nem szükséges. Természetesen a projekt végrehajtásához 
szükséges több szervezet együttmûködése, pl.: hogy a likviditási nehézségeket át tudják 
hidalni. Az elnyert támogatás finanszírozása több részletben, az elfogadott részbeszámolók, 
elszámolások alapján történik. 

Prioritás megnevezése: A társadalmi befogadás, részvétel erôsítése (5. prioritás)

Intézkedés megnevezése: Beruházás a jövônkbe: gyermek és ifjúsági programok (5.2. 
intézkedés)

Konstrukció megnevezése: Gyermekek és fiatalok integrációs programja (5.2.5 konstrukció)

Az ÚMFT egyik intézkedése, a „Beruházás a jövôbe” program, amely kifejezetten 
a gyermekekre és fiatalokra vonatkozik. Egy másik intézkedés a civil szektor 
kapacitásfejlesztését és szolgáltatásait támogatja.
 A kulturális területhez tartozó fejlesztéseket nyomon követve tájékoztatom a 
konferenciát, hogy mind az infrastrukturális, mind a humán beruházások esetében szintén 
kiemelt jelentôséget kap az ifjúsági célcsoport (pl. közösségi terek fejlesztése).
 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program humán fejlesztési fókuszában 
hasonlóan helyet kapnak a fiatalok, hiszen az „Életház” centrumok specifikus 
szolgáltatásokat és infrastruktúrát kínálnak számukra. Itt tudunk együttmûködni a 
Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztériummal, így Integrált Közösségi Szabadidô 
Terek kialakítására nyílik lehetôség. Ahhoz, hogy a majd kialakuló integrált közösségi terek 
egységes szakmai színvonalon mûködhessenek, ebben az évben pályázati úton kívánjuk 
támogatni, hogy megyénként létrejöhessenek azok a módszertani központok, amelyek 
szakmai segítséget tudnak nyújtani a kistelepülési integrált közösségi terek ifjúsági 
szolgáltatásainak kialakításához és mûködéséhez.
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A pályázati programok teremtsenek lehetôséget az ifjúsági munka már mûködô 
modelljeinek további finanszírozására.

Államtitkár asszony megnyitó elôadásában már szó esett arról, hogy ez év második 
felében tervezzük, hogy modellértékû programoknak – egyfajta akkrediációs felhívás 
keretében – lehetôséget kívánunk nyújtani a bemutatkozáshoz, az országos szintû 
elterjesztéshez, esetleg helyi igényeknek megfelelô adaptálásához, mentoráláshoz. Ehhez 
azoknak a szervezeteknek, amelyek úgy gondolják, hogy egyedülálló programot dolgoztak 
ki, a módszer, a tapasztalatok jól dokumentáltan rendelkezésre is állnak, és vállalják a 
„megmérettetést”, lehetôséget nyújtunk erre.

Teremtôdjön meg a lehetôség a jó gyakorlatok (publikációk, szakmafejlesztési projektek, 
tudásbázisok) elterjesztésére. Jöjjenek létre, a fenntarthatóság és folytonosság érdekében 
módszertani, szakmai fejlesztô központok.

Ezen a konferencián is bemutattuk a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat által kialakított 
és december óta mûködô Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattárat, 
amely szándékaink szerint az ifjúsági szakma interaktív tudásbázisaként tud mûködni. 
Szintén a Mobilitás készíti el a települési ifjúsági munka szakmai alapjait, „standardjait” 
tartalmazó „kapcsos könyvet”, ezzel is segítve az egységes szakmai elvárások, módszerek 
elterjedését és alkalmazását. Továbbra is lehetôség van az Új Ifjúsági Szemle címû 
ifjúságpolitikai szaklapban ifjúságszakmai publikációk megjelenésére.

Az ifjúsági célú fejlesztések ne kampányszerûen történjenek, hanem a fejlesztési folyamatok 
épüljenek egymásra (kutatás, stratégia, cselekvési terv, végrehajtás, monitoring).

A Konferencia kiemelt témája volt a készülô Nemzeti Ifjúsági Stratégia, amelynek O. 
változatához várjuk a szakmai véleményeket, javaslatokat.  A készülô stratégiát – mint 
szó volt róla – az Ifjúság2008, harmadszorra lebonyolítandó nagymintás ifjúságkutatás 
alapozza meg. Az anyag letölthetô a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a 
Mobilitás honlapjáról. A társadalmi vita során, több „körben” is lehetôség lesz arra, hogy 
minden érdeklôdô, érintett véleményt mondjon, és kérjük is, hogy elsôsorban írásban az 
erre kialakítandó elektronikus címeken tegyék, tegyétek meg. Ahhoz, hogy ez a hosszú 
távú stratégia valóban az ifjúság érdekeit képviselje, szolgálja, szükség van arra, hogy 
minél szélesebb körû vitában alakuljon ki a végleges tartalom. És mint szó volt róla, elô 
kell készülnünk az elsô, várhatóan két éves Cselekvési Terv tartalmi összeállítására is. 
Így, lehet, hogy egy-egy konkrét javaslat a stratégiában nem, de a Cselekvési Tervben 
megjelenhet. Fontos, hogy mindenki el tudja fogadni, magáénak tudja érezni, hogy 
megtalálja benne saját, illetve szervezete helyét, szerepét, hogy tudja, részese az alkotó 
folyamatnak is, nem csak a végrehajtásnak, az ellenôrzésnek (monitoring). Szándékunk, 
hogy mind a Nemzeti Ifjúsági Stratégia, mind a Cselekvési Tervek kialakítása nyitott, 
kontrollált folyamat legyen.
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Kerüljenek meghatározásra az állami (kormányzati, önkormányzati), civil és piaci 
kompetenciák az ifjúsági feladatellátásban, mihamarabb („tegnap”) jöjjön létre az 
ifjúsági törvény. Ezzel összefüggésben kerüljenek harmonizálásra, az ifjúságra vonatkozó 
jogszabályok. 

Már 2007 tavaszán megfogalmazódott, hogy készülnie kell egy olyan átfogó, az 
ifjúságpolitikát megalapozó dokumentumnak, stratégiának, amely átfogó helyzetképre, 
elemzésre épül, és amelynek keretében elemzésre kerülnek az ágazati törvények is. 
Ismert, hogy az eddig két kísérlet, 2002-ben és 2006-ban, amely az ifjúsági törvény 
megalkotására törekedett, nem vált valóra. Ez az átfogó munka – a Nemzeti Ifjúsági 
Stratégia elkészítésének folyamata – lehetôséget ad arra is, hogy lássuk, szükség van-e 
ifjúsági törvényre, és ha igen annak milyen tartalmi elemei legyenek. 

Az ifjúsági területen is jöjjön létre a normatív feladatfinanszírozás! 

Az Európa Tanács az elkészült Nemzeti Ifjúságpolitikai Riport értékelésénél kiemelte, hogy 
aggályosnak tartják a magyar civil szektor kiszolgáltatottságát, amit az évrôl-évre változó 
programtámogatási pályázati rendszer okoz. Ezt a nemzeti meghallgatáson részt vett civil 
szervezetek képviselôi is elmondták. Mi is úgy véljük, hogy azoknak a civil szervezeteknek, 
amelyek részben vagy teljes egészében állami feladatot látnak el, alapvetôen normatív 
finanszírozásra van szükségük mûködésükhöz. A másik gond, amit mi is látunk, hogy 
a pár hónapos – jelenleg általános - pályázati projektidôszakok nem fedik a tényleges 
programok „megvalósítási” idejét. Különösen igaz ez az ifjúsági munka esetében, amikor 
egy-egy csoport számára szervezett program akár több évet is felölel, így a szervezetek 
arra kényszerülnek, hogy vagy megszüntessenek egy jól mûködô programot, amelyre 
egyre nagyobb az igény, vagy a pályázati kiírásra „találjanak” ki új programot. Vagyis, 
a csak pályázat alapú finanszírozás nem tartható, más megoldást (is) kell közösen 
találnunk. A civil szervezeteknek is, nem csak a pályázati lehetôségre kell várni, de a 
kormányzatnak, a kormányzati ifjúságpolitikának is, hogy megfelelô szakmai színvonalon, 
hosszú távon biztosítani lehessen az ifjúság részére azokat a szolgáltatásokat, amelyeket 
leghatékonyabban általában a civil szervezetek tudnak nyújtani.

Alakítsuk ki az ifjúsági munka egységes szaknyelvét!

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat gondozásában – mint errôl már szó volt -, 
elkezdôdött az a szakmai mûhelymunka, amely az ifjúsági munka fogalomtárának 
kidolgozását tûzte ki célul. Egy ez többlépcsôs folyamat, mert mindannyiunk elôtt ismert, 
és az egységes szaknyelv igénye is ezért fogalmazott meg, hogy tapasztalataink szerint 
ugyanazon fogalmak alatt a különbözô szakemberek más-más tartalmat értenek. Így ez 
a munka komoly szakmai viták során, épp ezért lassabban készül, de nem szabad ezt 
megspórolni. Egy interaktív folyamat, párbeszéd során alakulhat csak ki konszenzus, 
amely lehetôvé teszi a fogalmak elfogadottságát, így nagyon nagy a szakma jelentôsége, 
és felelôssége abban, hogy közremûködjön ebben. Terveink szerint év végére a NIIDA 
honlapjára ki fog kerülni az elsô 500 fogalom meghatározása.
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Rendezni kell az ifjúsági szakemberek képzését, továbbképzését, foglalkoztatását (mind az 
önkormányzati hivatalokban, mind az intézmények, mind a szolgáltatások keretében).

Kidolgozásra került az ifjúságsegítô szakma új, modul rendszerû szakmai és vizsgáztatási 
követelmény jegyzéke (SZVK), amely szerint átalakul a képzés belsô szakmai tartalma, az 
most induló évfolyamok már eszerint fognak képzésben részesülni. A munka folytatásaként 
a jövô évre tervezzük korszerûsíteni az ifjúsági szakértôi képzést, amelyet Pécsett folytatni 
szeretnénk. Fontos kiemelni, hogy a Mobilitás már négy akkreditált képzéssel bôvítette 
az ifjúsági szakemberek képzésének, továbbképzésének lehetôségét: a nemformális 
tanulással-, a helyi ifjúsági munkával-, az emberi jogi képzéssel- és nemzetközi ifjúsági 
együttmûködés alapjainak elsajátítására nyílt lehetôség.

Hozzuk létre a szakmát képviselni tudó ifjúsági szakértôk hálózatát, amelynek feladata, 
hogy meghatározza a szakmai minimumokat (pl. koncepció alkotás módszertana az 
összehasonlíthatóság igényével, egyéni és közösségi szolgáltatások).

Ahogy már többször elhangzott, a Mobilitás az országos ifjúsági szakma módszertani 
központja. Ebbôl adódóan a Mobilitásnak, mint intézményrendszernek létrejött az 
országos és regionális szakértôi hálózata, de ezen kívül együttmûködik a meghatározó 
szakmai szervezetekkel, hálózatokkal, pl.: ISZT, ISZE, Diagonál, Ifjúságsegítôk Egyesülete, 
stb. Ezekben a folyamatokban a kormányzat együttmûködô partner, arra törekszik, 
hogy becsatornáztassa a szakmai véleményeket, és biztosítsa ennek a szakmai körnek 
folyamatos kontroll szerepét, a civil szektorral együtt.


