
Szeged, 2008



Szerkesztõbizottság:

Bene Tamás

Jancsák Csaba

Magyar Szabolcs

Szuperák Attila

Vajda Árpád

Vincze József

Szerkesztették:
JANCSÁK CSABA

VINCZE JÓZSEF

Boritó:
FODOR TIBOR

MAJZIK ANDREA

A kiadásban közremûködtek: 
MARTON KLÁRA

VÖRÖS ESZTER

ISBN 978 963 9573 43 7

© Belvedere Meridionale 2008



Ajánlás .............................................................................................................................. 4

ÁGOTA® Alapítvány .................................................................................................. 5
Alternatíva Egyesület ................................................................................................ 15
Ásotthalmi Ifjúsági Egyesület ................................................................................ 21
Civilek a Jövõért Alapítvány .................................................................................. 27
Csanádpalotai Községi Könyvtár .......................................................................... 33
Dél-alföldi Regionális Közmûvelõdési Egyesület .......................................... 39
Életfa Kulturális Alapítvány .................................................................................... 45
Ételallergia Regionális Közhasznú Egyesület .................................................. 51
Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesülete .................................................... 67
Fõnix Dance 2005 Dance & Sport Club ............................................................ 63
Homokháti Iskolaszövetség .................................................................................... 69
Junior Achievement Magyarország Oktatási és Vállalkozásszervezési

Alapítvány .................................................................................................................. 75
Kárász Közhasznú Egyesület .................................................................................. 81
Kevermesi Honismeretért és Falusi Turizmusért Egyesület ...................... 87
Kiskunfélegyháza ifjúságáért egyesület .............................................................. 95
Kiskunmajsai városi könyvtár ................................................................................ 99
Közös Pont Egyesület ............................................................................................105
Kulturális és Szabadidõs Egyesülett ................................................................ 111
MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítõ Egyesület ................................................117
Mobil-Földeáki Fiatalok Egyesülete ................................................................ 127
Nagyító – Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány ................ 131
Nagyszénási Gondozási Központ  ...................................................................... 137
Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet ...................................................................... 141
SZITI Egyesület - Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda .................... 147
Táliber Közhasznú Alapítvány .......................................................................... 153
Teleház Szövetség Dél-alföldi Regionális Tagozata .................................. 161
TÉR Ifjúságsegítõ Egyesület .............................................................................. 169
YOPA Közhasznú Egyesület ............................................................................ 173
Zákányszéki Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat .................................... 181

DARISZI........................................................................................................................ 187
DKMT ............................................................................................................................ 201

TARTALOM 3

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

TT
AA

RR
TT

AA
LL

OO
MM



AJÁNLÁS4
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„… és bármibe kerül, vagy akármi fáj,
tudod, hogy élni lehet is, nemcsak muszáj.”
/Kispál és a Borz/

Mindnyájunknak, akik szándékoltan, vagy véletlenül a fiatalokkal való foglalkozás ingoványos
terepére tévedünk, meghatározó kérdéssé válik, hogy miként lehet a fiatalokat bevonni értelmes
tevékenységekbe, hogyan tudjuk õket ösztönözni a részvételre, a bennük lévõ erõforrásokat mi-
képpen lehet megmozgatni értékteremtõ folyamatok megvalósítása során, és honnan, kiktõl és
milyen formában tudunk mindezekhez segítséget, információt, tudást vagy éppen forrást szerez-
ni. Nos, ezzel a kiadvánnyal szeretnénk bemutatni, hogy régiónkban a fenti kérdésekre milyen vál-
tozatos válaszokat adtak egyes ifjúsági közösségek, és az õket támogató ifjúságsegítõk.

2006-ban jelent meg az Üvegház címû kiadvány, amely a dél-alföldi régióban mûködõ ifjú-
sági szervezeteket, és minta értékû projektjeiket mutatta be. A kiadvány eljutott a régió min-
den településére, ifjúsági szakemberekhez, ifjúságsegítõkhöz, polgármesterekhez, országgyûlé-
si képviselõkhöz egyaránt. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk olyan emberektõl is,
akiknek nem mondott sokat az a kifejezés, hogy ifjúsági munka. 

Már a megjelenéskor több szervezet is jelezte, hogy õk is szeretnék eredményeiket egy ha-
sonló kiadványban bemutatni. Egy újabb „jó gyakorlatok” tárának létrehozását sürgette az is,
hogy az elsõ kiadás óta eltelt idõszakban számos ifjúság projekt valósult meg.

A Belvedere Meridionale Alapítvány, a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövet-
sége és az FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-alföldi Regionális Irodája közösen
újabb kiadvány készítésébe fogott, így született az Üvegház 2. Két gondolat munkált bennünk,
amikor a szerkesztési elveket kialakítottuk. Nem szerettünk volna egy teljesen ugyanolyan kiad-
ványt, mint az elsõ, ezzel egy újabb bõrt lehúzva a jól bevált „vén rókáról”, ugyanakkor szeret-
tünk volna megfelelni annak a szükségletnek, amely az ifjúsági munka átvehetõ gyakorlatainak
bemutatása-, a szakterületen felhalmozott tudás megosztása iránt jelentkezett. A kiadványba
ezért új szervezeteket, és új projekteket vontunk be, a bemutatásoknál a tevékenységre, magára
a projektekre helyeztük a hangsúlyt, szemben a szervezetek bemutatásával. Jelen kiadványra úgy
tekintünk, mint egy újabb mérföldkõre abban a fejlesztési folyamatban, amely az ifjúsági kezde-
ményezések „jó gyakorlatainak” ismertté, és elismertté tételét tûzte ki célul.

A kiadvány 30 ifjúsági projektet mutat be a régió mindhárom megyéjébõl, a helyi kezdemé-
nyezésektõl a megyei, regionális projekteken át egészen a nemzetközi jó gyakorlatokig. Azok a
források is igen tarkák, amiket a szervezetek a megvalósítás érdekében felhasználtak, találkoz-
hatunk itt az NCA (Nemzeti Civil Alapprogram), a GYIA (Gyermek és Ifjúsági Alapprogram),
a RIT (Regionális Ifjúsági Tanács), vagy az FLP (Fiatalok Lendületben program) forrásaiból tá-
mogatott projekttel.

A kiadvány szerkesztését egy nyílt pályázat elõzte meg, ahol minden szervezetnek és nem-
formális ifjúsági csoportnak lehetõsége nyílott részt venni. A kiválasztott pályázatok további fi-
nomítás során nyerték el jelenlegi végleges formájukat.

Kedves Olvasó, reméljük, hogy az Üvegház 2-õt, gondolatébresztõ, hasznos olvasmánynak
találja majd, és bízunk benne, hogy a projektek felhasználhatóságán kívül a kiadvány alkalmas
arra is, hogy bemutassa, régiónkban mennyi ötletes, kreatív és újszerû ifjúsági kezdeményezés
bontott szárnyat az elmúlt idõszakban, ráirányítva a figyelmet ezzel arra, hogy a fiatalok nem
csak problémaként, hanem a pozitív változások erõforrásaiként is megközelíthetõk. 

A szerkesztõbizottság nevében Vajda Árpád (Mobilitás DARISZI)
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Az ÁGOTA® Alapítványt (Állami Gondoskodás-
ban Élõ és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásá-
ért Alapítvány) 2002. március 14-én jegyezte be a
Csongrád Megyei Bíróság. A bejegyzést megelõ-
zõen azonban már közel 6 éve végezte tevékeny-
ségét az alapítvány önkéntes elõfutára, az ÁGO-
TA® Önkéntes csoportja.

Fõ célkitûzésünk: Az ÁGOTA® Alapítvány
országos tevékenységi körben biztosítja a gyer-
mekvédelmi gondoskodásban élõ, illetve a ve-
szélyeztetett gyermekek és fiatalok, valamint 
a gyermekek érdekében tevékenykedõ szakem-
berek, közremûködõk, segítõk szakmai, prog-
rambeli, pénzbeli, tárgyi és erkölcsi támogatá-
sát, emellett kiemelt feladatként kezeljük a
roma gyermekek, illetve az utógondozott, önál-
lósodott fiatalok ügyét.

Évközi munka és az Állami Gondoskodás-
ban Élõ Fiatalok Országos Találkozója: 
Az ország minden megyéjének 78 gyermekott-
hon lakóit támogatjuk rendszeresen szakmai pe-
dagógiai programokkal, élményprogramokkal, és egyéni segítségadással.
Minden évben legnagyobb rendezvényünk az ÁGOTA® Tábor (Állami Gon-
doskodásban Élõk Országos Találkozója), melyet 2008-ban már 12, alkalom-
mal rendezünk meg 200 fõ részvételével.

Játszóházi programok: 2000 óta mûködtetünk Szegeden egy Játszóhá-
zat veszélyeztetett gyermekek és családjaik számára, mely ingyenesen
igénybe vehetõ, tartalmas programokat kínál a betérõknek (ping-pong,
csocsó, darts, társasjáték, kézmûvesség, tini teadélután, filmklub, nevelési
szaktanácsadás, önsegítõ csoport, asztalifoci, ruha- és játékbörzék, közös-
ségi programok, egyéni támogatások, korrepetálás, szakmai programok),
hogy a gyermekek elkallódását megelõzzük. A Játszóház hetente 5 napon
tart nyitva, leginkább a késõ délutáni és esti órákban.

Munkatársképzések és -találkozók: alapítványunk folyamatosan képzi
a nálunk tevékenykedõ önkénteseket, hisz az állami gondoskodásban élõ
gyermekek speciális nevelési szükségleteinek csak adekvátan felkészített
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6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 29. III. em.
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önkéntes tud megfelelni. (Alapítványunk önkéntes csoportjának különle-
gessége, hogy a segítõk megközelítõleg 30%-a azok közül került ki, akiket
alapítványunk korábban segített, tehát állami gondoskodásban élõ és ve-
szélyeztetett fiatalok közül. Az õ mintájuk nagyon fontos és hiteles forrás
a segített gyermekek számára.)

ÁGOTA® Kutatás: 2004-2009 között végezzük el átfogó országos ku-
tatásunkat, mely a magyar állami gondoskodásban élõ gyermekek és fiata-
lok élethelyzetének minél alaposabb megismerését tûzte ki célul.

ÁGOTA® Kísérleti Pedagógiai Módszertan: 2006-2009 között végez-
zük az ÁGOTA® Kutatás eredményei, és tíz éves tapasztalatunk ötvözetébõl
létrejött Kísérleti Pedagógia Módszertanunk kikristályosítását. E módszer-
tant a gyermekvédelem résztvevõi számára szeretnénk majd továbbadni,
hogy az állami gondoskodásban élõ gyermekek társadalmi sikerességét ily
módon segítsük.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2003
ÁGOTA Ifjúsági programok (EU által is támogatott egész éves program-
sorozat 50 alprogrammal)
ÁGOTA Komplex Pedagógiai Programsorozat roma gyermekek esély-
egyenlõségéért
ÁGOTA Munkatárs-találkozó és képzés 2003. tavasz
ÁGOTA Asztalitenisz és Asztalifoci bajnokság 2003. tavasz
Táborelõkészítõ Munkatársképzés
Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekek és Fiatalok VII. Országos 
Találkozója
ÁGOTA „Életre születtem” Utógondozói Programsorozat
ÁGOTA Játszóházi Programsorozat
ÁGOTA Õszi munkatárs-találkozó és -képzés
ÁGOTA Önkéntes Hétvége
Évközi munka élményprogram-sorozat

2004
Betondzsungel Program
ÁGOTA Országos Reprezentatív Állapotfelmérõ Kutatás Állami Gon-
doskodásban Élõ Gyermekek Körében
Önkéntes Hétvége 2004. Tavasz
Fiatalok a fiatalokért – Játszóházi Programsorozat
ÁGOTA Önkéntesképzés
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Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekek és Fiatalok VIII. Országos Ta-
lálkozója
„Ezek a mai fiatalok!” Játszóházi Programsorozat
Iránytû Program
ÁGOTA Pedagógiai Képzés
ÁGOTA I. Játszóházi Olimpia
Évközi munka élményprogram-sorozat
„Gyermekeinkért” Program
„Okosan szeress!” Önkéntesképzési program
Parallel Képzés önkénteseknek
ÁGOTA Alapítvány Információs Leporelló projekt
Mérföldkõ Hétvége
ÁGOTA prevenciós programsorozat

2005
ÁGOTA Országos Reprezentatív Állapotfelmérõ Kutatás Állami Gon-
doskodásban Élõ Gyermekek Körében
Otthon a Játszóházban
Miénk a Játszóház
Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekek és Fiatalok IX. Országos Talál-
kozója
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Parallel II. Képzés
ÁGOTA Tavaszi munkatárs-találkozó
„Segíts felelõsséggel!” Program
„…hogy ismerõssé váljunk!" Projekt
„…khe romale kathar tume aven…” Roma kulturális projekt
„Útkeresõ képzés” állami gondoskodásban élõknek
ÁGOTA II. Játszóházi Olimpia
ÁGOTA 2006 Õszi munkatárs-találkozó
„Adj helyet a tudásnak!” Önkéntesképzés
ÁGOTA Játszóházi Projekt
Évközi munka élményprogram-sorozat

2006
ÁGOTA Országos Reprezentatív Állapotfelmérõ Kutatás Állami Gon-
doskodásban Élõ Gyermekek Körében
ÁGOTA 2006. Tavaszi munkatárs-találkozó és -képzés
ÁGOTA Kísérleti Pedagógiai Módszertani Projekt
ÁGOTA III. Játszóházi Olimpia
Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekek és Fiatalok X. Országos
Találkozó-Fesztiválja
ÁGOTA Önkéntesképzés 2006. Nyár
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ÁGOTA Játszóházi Projekt
Évközi munka élményprogram-sorozat

2007
ÁGOTA Országos Kutatás Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekek Kö-
rében
ÁGOTA Önkéntesek komplex képzése képzéssorozat
ÁGOTA 2007. Tavaszi munkatárs-találkozó és -képzés
Tavaszi vezetõképzés
ÁGOTA Kísérleti Pedagógiai Módszertani Projekt
ÁGOTA IV. Játszóházi Olimpia
Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekek és Fiatalok XI. Országos
Találkozó-Fesztiválja
„Fiatalok a holnapért” Rendezvénysorozat
ÁGOTA Munkatársképzés 2006. Nyár
Szõlõkaró Képzés
„Életre készülök” Utógondozói Programsorozat
Õszi vezetõképzés
Õszi Önkéntesképzés
ÁGOTA Játszóházi Projekt
Évközi munka élményprogram-sorozat
„Kapunyitogató” Program a Játszóházban
„Védõháló” drogprevenciós program
Minikönyvtár – fejlesztés a Játszóházban

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Véleményünk szerint, legfõbb tevékenységünkbõl kifolyólag, az egyik leg-
jelentõsebb projektünk az Állami Gondoskodásban Élõ Gyermekek és Fiata-
lok XI. Jubileumi Országos Találkozója volt, hiszen évközi munkánk mintegy
összefoglalása minden évben (közismertebb nevén) az ÁGOTA Tábor.

A program helyszíne: Tiszadobi gyermekváros, 4456 Tiszadob, Bocskai
út 56.

A program idõpontja: 2007. július 12-22.
Résztvevõk: A találkozóra 200 fõ, állami gondoskodásban élõ fiatalt hív-
tunk meg. Életkoruk 8 és 24 év között volt. A hozzánk érkezõ gyermekek
jelentõs hányada (kb. 70%) roma származású, szociálisan inadaptált, ma-
gatartászavarokkal küzd, a fiataloknak több, mint fele értelmében enyhén
akadályozott. A fiatalok mindannyian gyermek-, vagy ifjúsági otthonban
élnek, az ország 19 megyéjének 76 gyermekotthonában.
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Önkéntesek: A gyermekek mellett 70, az alapítvány által kiképzett önkén-
tes teljesített karitatív szolgálatot napi 24 órában. Az önkéntesek magas szá-
mának több oka is volt: egyrészt személyre szabott gondoskodást és törõdést
csak úgy tudtunk biztosítani, ha egy önkéntesre maximum három gyermeket
bízunk. Másrészt találkozónkon nem pusztán gyermekfelügyeletet végeznek
az önkéntesek, hanem nagyon intenzív nevelõi, gondozói munkát látnak el.
Mindemellett a különbözõ háttérfeladatokat, mint például a 24 órás orvosi el-
látást, programvezetést, biztonsági õrséget is önkéntesek látják el.

A projektet teljes egészében 18-30 év közötti fiatalok valósították meg.
Fesztiválunk különlegessége, hogy a megvalósító önkéntesek között voltak a
projekt célcsoportját képezõ, állami gondoskodásban élõ fiatalok is, akik a
korábbi években résztvevõi voltak a programjainknak. Fontos megjegyez-
nünk, hogy e feladatokat egyénre szabottan „osztottuk ki”, azonban a talál-
kozóra meghívott, fiatalabb gyermekek is fontos szerepeket tölthettek be.

A fiatalok szerepe a projekt megtervezésében és elõkészítésében:
Programjavaslatok összegyûjtése, programlehetõségek tisztázása
Igényszint felmérés, programlehetõségek felkutatása
A rendezvény programtervezetének összeállítása, szakmai szempontból
történõ vizsgálata
A rendezvényhelyszín bejárása, elõkészítési tervének megalkotása
A programokhoz szükséges eszközök beszerzése, elkészítése (pl. kéz-
mûves anyagok, oklevelek, stb.)
A rendezvényfelszerelés teljes átszállítása a helyszínre
A helyszín teljes körû elõkészítése
Szálláshelyek kialakítása, tereprendezés
Kissátrak, sörsátrak, rendezvénysátrak felállítása és berendezése
Technikai felszerelések, világítás, hangosítás beállítása
Vonulási útvonalak kijelölése
Terepfelmérés
Adománygyûjtés, forrásteremtés
Biztonsági és tûzvédelmi elõkészítés
Nagytakarítás
Dekorálás, táblák kihelyezése
Vezetõi és orvosi szoba berendezése
Ahol a gyermekönkormányzat határozza meg, ki jöhet a találkozóra, ott
a fiatalok maguk döntöttek a résztvevõk személyérõl is (természetesen
a nevelõi testülettel egyetértésben).
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A program egyedülálló elemei: Tudomásunk szerint rendezvényünk
teljesen egyedülálló volt a régió, de még Magyarország 2006-ban megren-
dezésre kerülõ, hasonló rendezvényei között. Munkánkat országos szinten
ismerik és elismerik a gyermekvédelem résztvevõi. Tudomásunk szerint a
miénk az egyetlen olyan találkozó állami gondoskodásban élõk számára,
amelyen nem vesznek részt a gyermekotthoni nevelõk, hanem 10 napra át-
adják nekünk a gyermekek teljes felügyeletét (ezt alapítványunk a teljes a
bizalom jeleként értékeli). Önkénteseink évek óta foglalkoznak ezzel a
munkával, sok önkéntesünk hajdan gyermekotthonban nõtt fel, így hiteles
és hatékony segítséget tudunk adni a találkozón részt vevõ gyermekeknek
és fiataloknak.

A program jellege: Tíz napos bentlakásos találkozó, ahol élményprog-
ramok közé ágyazott szakmai programok által szeretnénk a fiatalokhoz és
gyermekekhez szólni, és számukra értékeket közvetíteni.

A fiatalok szerepe a projekt megvalósításában:
Gyermekek fogadása, berendezkedésük segítése
Csoportvezetés, gyermekfelügyelet
Programszervezés
Programvezetés, programmegvalósítás. pl.: mûsorvezetés, vetélkedõve-
zetés, zsûrizés, foglalkozások levezetése
A programok hátterének biztosítása: eszközellátás, anyagellátás, hely-
színberendezés, hangosítás, zsûri felkérése
Biztonsági figyelõ csoport mûködtetése
Orvosi ügyelet és elsõsegélynyújtás
Pszichológiai ellátás
Személyzeti koordináció
A vezetõi és csoportvezetõi feladatok nagy részét is állami gondosko-
dásban felnõtt fiatal látja majd el
Dokumentálás (videó, fénykép)

Elért eredmények: Az elmúlt évek alatt számos eredmény született e ta-
lálkozók során, ezek közül csak néhányat emelünk ki. Számtalan gyermek
életéhez sikerült kapaszkodót és reményt adni. Több tehetséges fiatal itt
kapott elõször lehetõséget képességei megmutatására. Súlyos beilleszke-
dési, magatartási zavarokkal küszködõ gyerekeknek adtunk pozitív meg-
erõsítést, és így kedvezõ irányba befolyásoltuk személyiségfejlõdésüket. Ja-
vult a gyermekek, fiatalok közötti elfogadás, tolerancia, megértés. Több
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száz fiatal önálló életvezetésének megalapozásához járultunk hozzá. Sike-
resen formáltuk a pesszimista, sok kudarctól szenvedõ fiatalok gondolko-
dását pozitív irányba. Sokak kaptak reményt arra, hogy nem feltétlenül az
elkallódás lesz a sorsuk. Megerõsítettük õket szeretetreméltóságukban.
Eddig több, mint 1300 gyermeknek tudtunk ingyenes találkozási lehetõsé-
get biztosítani. A találkozón a gyerekek új barátságokat, évekre szóló jó
kapcsolatokat tudtak kialakítani más gyermekotthonok lakóival, önkénte-
sekkel. A találkozó javította a civil szervezetek megbecsültségét, elfoga-
dottságát a magyar gyermekvédelemben.
A fiatalok szerepe a projekt értékelésében, utómunkálataiban:

Gyerekek hazakísérése, utaztatása
A helyszín teljes visszarendezése
A program eredményességének vizsgálata, visszajelzések összegyûjtése

A rendezvényt a lehetõ legalaposabban igyekeztünk nyilvánossá
tenni, a következõ eszközökkel:

1. Munkatárs körlevél: önkénteseinknek küldött értesítõ körlevelek (kb.
300 fõ kapta meg)

2. Igazgatói körlevél: az általunk támogatott gyermekotthonok igazgatóit
levélben tájékoztatjuk a programról ( kb. 100 fõ kapta meg)

3. Munkatárs-találkozó: a programról a félévente megrendezendõ nyilvá-
nos munkatárs-találkozónkon is hírt adtunk. Ez a program nyitott volt
minden önkéntes, érdeklõdõ és médium számára.

4. Az MTI kiértesítése a programról. Õk rendszerint továbbadják az ér-
deklõdõ újságoknak, televízióknak, rádióknak.

5. Televíziók, rádiók, újságok kiértesítése a programról levélben és telefo-
non. A programra bármikor érkezhettek, nincs kötött sajtótájékoztató.

6. A programról készült dokumentumok (programbeszámolók, képek,
fényképek, videofelvételek, híradások) a programot követõen az alapít-
vány irodájában (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. III. em.) megtekint-
hetõk. Több, vizuális dokumentációval foglalkozó munkatárs is volt a
helyszínen (filmrögzítõk, fotósok).

7. A programot meglátogathatták érdeklõdõk, támogatók a helyszínen is.
8. Monitorozás formájában az összes támogató megtekinthette a program

megvalósulását.
9. Internetes híradás: alapítványunk honlapján (www.agotaalapit-

vany.hu), illetve a rendezvényünkrõl hírt adó médiumok internetes por-
tálján a program meghirdetését és tudósításait is el lehetett érni.
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10. Hirdetések, szórólapok: adománygyûjtõ, önkéntestoborzó, illetve tá-
jékoztatási céllal egészen a találkozó kezdetéig szórólapokat terjesztet-
tünk országszerte, illetve hirdetéseket adtunk fel Internetes portál-
okon.

11. Adománygyûjtõ nyilvános akciók: egyrészt a program anyagi hátte-
rét biztosítandó, másrészt a projektet népszerûsítõ adománygyûjtõ ak-
ciókat szerveztünk.

12. Konferenciákon való népszerûsítés: az alapítvány havonta több kon-
ferencia – meghívást kap. A fõbb gyermekvédelmi, illetve szociális kon-
ferenciákon elõadóként, és személyesen is népszerûsítettük progra-
munkat.

VISSZAJELZÉSEK

A projekt népszerûségét leginkább a velünk kapcsolatban állók projekt-
re adott reakciója bizonyítja: a programot követõen számos új önkéntes je-
lentkezett tartós segítségadásra alapítványunknál, a legutóbbi tábor óta
létszámstopot kellett bevezetnünk, annyira sok új gyermekotthon szere-
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tett volna bekerülni a résztvevõ gyermekotthonok közé, illetve azóta több
tucat új támogatót is sikerült megnyernünk ügyünknek.

A projekt folytatása évközi munka formájában valósul meg. Ennek során
a fesztiválra meghívott gyermekotthonok számára év közbeni közösségépí-
tõ programokat, szakmai programokat, találkozókat ajánlunk fel, illetve a
jelenlegi projekt eredményeit felhasználjuk a 2008-ban megrendezendõ
XII. Állami Gondoskodásban Élõ Fiatalok Országos Találkozóján, valamint
Pedagógia Programunk kidolgozásakor.

TERVEK A JÖVÕRE

Számos alkalommal nyújtottunk már segítséget és mintát olyan szerve-
zeteknek és önkénteseknek, akik a hátrányos helyzetû gyermekek számá-
ra szeretnének hatékony megoldást kínálni életük nehézségeire. A projekt
megvalósításához szükséges képzés is igen népszerû az önkéntesek köré-
ben. A jövõben szeretnénk e projektbe egyre több állami gondoskodásban
nevelkedett fiatalt bevonni önkéntesként.
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Az Alternatíva Egyesület 1993-ban alakult Sze-
geden, tevékenységeink nagy részét 1996 óta vé-
gezzük Újszentivánon – azóta a székhelyünk is
ott van. Gyermek- és ifjúsági – közhasznú minõ-
sítésû – társadalmi szervezet, mely kulturális-,
közmûvelõdési, környezet- és természetvédõ,
szociális, érdekvédelmi és önsegítõ területeken
végzi tevékenységét. Tagjaink között sok a középiskolás és a fõiskolás, illetve
egyetemista, de megtalálhatóak az alábbi szakmák képviselõi: tanárok, peda-
gógiai szakértõk, mûvelõdési menedzserek és mentálhigiénés szakemberek is.
Eddig az alábbi tevékenységeket végeztük: életmód tábor és klub szervezése,
önismereti klub vezetése, különféle tréningek vezetése (problémamegoldó,
kommunikációs, konfliktuskezelõ, közösségfejlesztõ), kortárssegítés, segítõ
beszélgetések, pszichológiai tárgyú elõadások, beszélgetéssorozat kisgyerme-
kes szülõk számára, egészséghét programsorozat.

Számunkra a tevékenység nem elsõsorban önmagáért fontos, hanem esz-
közként szolgál a benne résztvevõk személyiségének, és magának a közös-
ségnek a fejlesztéséhez. Feladataink kivitelezésében nagy segítségünkre
vannak önkénteseink, akik a kezdetektõl nagy lelkesedéssel segítik sikerre
rendezvényeinket.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2003-ban 
Újszentiváni Esték címû elõadássorozat
környezetvédelmi tábor szervezése 
folyamatosan mûködött rehabilitációs szolgáltatásunk is, a Foglalkoztatás-
politikai és Munkaügyi Minisztérium támogatásával egy három éves orszá-
gos projekt részeként. Munkatársunk folyamatosan tanácsadást és infor-
mációközvetítést tartott a településen élõ megváltozott munkaképességû
emberek számára, és tartotta a kapcsolatot a potenciális munkaadókkal is.
pályázati pénzbõl járultunk hozzá a települési egészséghét finanszírozá-
sához és megszervezéséhez

2004-ben
akkreditáltattunk egy kortárssegítõ, valamint egy nonprofit képzést ci-
vil szervezetek számára, és azóta akkreditált felnõttképzési intézmény-
ként mûködünk
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6754 Újszentiván Szigeti út 16.
Elnök: Fabulya Edit
Tel.: 79/326-242
e-mail: alterna@fw.hu
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az egyesületünk által mûködtetett újszentiváni teleház munkatársai ko-
ordinálták a Magyar Teleház Szövetség oktatói karát és mentor szolgá-
latát is, illetve létrehoztunk egy úgynevezett mentor web oldalt is
február-márciusban, a Miniszterelnöki Hivatal pályázati támogatásával
pályázatíró képzést tartottunk települési ifjúsági önkormányzatok tagjai
számára

2005-ben
az NCA „A Magyar Teleház Szövetség szervezetének felkészítése egyen-
szilárd, civil szolgáltatási hálózatként való mûködésre” elnevezésû progra-
munkat. Ezen a képzésen hét régióban összesen 14 napon 165 fõ vett részt
települési egészséghét megszervezése

2006-ban
civil szervezetekkel kapcsolatos kutatás, melyet publikáltunk is
megszerveztük „Civil hálózatok a közszolgáltatásban” elnevezésû konfe-
renciánkat, melynek lebonyolítására 2006 márciusában került sor. Ezen
110 fõ vett részt, és az elõadóink között több minisztérium munkatársa is
képviseltette magát.
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nyári tábor megszervezése
határon túli fiatalok képzése
októberben megnyitottuk Újszentivánon ifjúsági információs pontun-
kat, melyet azóta InfoCentrum és Teleház néven mûködtetünk
játszóházak szervezése a településen a Napraforgó Nagycsaládos Egye-
sülettel közösen

2007-ben
projekttervezõ- és pályázatíró képzés Újszentivánon
számítástechnika tanfolyam Újszentivánon
HEFOP pályázat keretében a Magyar Teleház Szövetséggel partnerség-
ben a Munkahelyteremtés c. program lebonyolítása, melynek eredmé-
nye a www.munkahelyteremtes.hu oldalon megtekinthetõ

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Munkahelyteremtés címû HEFOP támogatású programunk leírása
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A munkahelyteremtes.hu program lényege, hogy rendszerezi, adatbá-
zisba rendezi, így átláthatóvá és könnyen kereshetõvé teszi a foglalkozta-
tási szolgáltatásokat az álláskeresõkkel foglalkozó és számukra szolgálta-
tást nyújtó szakemberek számára. Az adatbázis és a keresõ rendszer
naprakészen követi a szolgáltatások változását.

A program eredményei
A HEFOP 2.2.1-es pályázatán

(„A társadalmi befogadás elõsegí-
tése a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével”) a Ma-
gyar Teleház Szövetség és az Al-
ternatíva Egyesület – mint kon-
zorciumi partnerek – támogatást
nyert „Munkahelyteremtéshez és ál-
láskeresõkhöz kötõdõ szolgáltatások e-learning alapú képzése” címmel. Progra-
munkat az Állás/pont/ Lakossági Kör szakmai támogatásával végeztük.

A fenti projekt a következõbõl áll: adatbázis és szolgáltatási térkép létre-
hozása, amely a foglalkoztatási célú szolgáltatásokat tartalmazza, legyenek
azok civil mûködtetésûek, önkormányzati vagy kormányzati fenntartásúak
vagy pályázati programokból finanszírozottak. A cél az, hogy ez alapján a kü-
lönbözõ végpontokon dolgozó szakemberek – pl. családsegítõk, szociális mun-
kások, teleházasok, FIP-es ügyintézõk és akár a munkaügyi kirendeltségek
munkatársai is – munkájukhoz segítséget kapjanak. Az adatbázisban különbö-
zõ feltételek alapján szûréseket lehet végezni (pl. nem, életkor, földrajzi terü-
let, a szolgáltatás idõbeli hatálya, hogy tartozik-e hozzá pénzbeli ellátás vagy
sem), melyek segítségével személyre szóló információkat lehet nyújtani eze-
ken a végpontokon. Az adatbázishoz egy webes felület is tartozik (megtekint-
hetõ a www.munkahelyteremtes.hu címû oldalon), és egy e-learninges tan-
anyag is.

2007 végén – országosan 426 fõ számára – mutattuk be ezt a szolgál-
tatást képzéseinken: teleházak, FIP pontok, önkormányzatok, családsegí-
tõk munkatársai számára.
A program hasznossága
A program elsõdleges haszna, hogy megmutatja az álláskeresõk számára,
hogy melyek azok a közpénzen létrehozott szolgáltatások, amelyektõl segít-
séget várhatnak.Az Álláskeresõ Szolgáltatástérképünk tájékoztatást ad arról,
hogy mely szervezetek milyen célcsoportnak milyen szolgáltatásokat dolgoz-
tak ki, ezek a szolgáltatások milyen feltételekkel vehetõk igénybe. 
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Ez a program képes arra, hogy egységes szakmai szolgáltatási tartal-
mat tegyen a Foglalkoztatási Információs Pontok mögé, mely jelenleg
hiányzik ebbõl a hálózatból.

Célunk, hogy minden régióban, minél több végponton használják az álta-
lunk fejlesztett informatikai adatbázist.

A web oldalon megtalálható a programmal kapcsolatos e-learning tananyag
is, lehetõvé téve ezáltal, hogy az adatbázis használatát felvállaló végpontokon
a szakemberek a mûködtetéshez szükséges képzettséget megszerezzék. 

Az adatbázis használatát felvállaló végpontok listáját – amennyiben a prog-
ramot a késõbbiekben is folytatni és bõvíteni tudjuk – pedig a program web
oldalán az e-térkép tartalmazza majd.

VISSZAJELZÉSEK

Ebben az esetben a visszajelzés az, hogy a településen élõk használják az
InfoCentrumot. Tapasztalatunk az, hogy fõként a kapcsolódó szolgáltatások
miatt (pl. képzések, elõadások, ügyintézésben való segítségnyújtás, informá-
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ció szolgáltatás) jönnek be. A helyi újságban, a Szentiváni Naplóban, rendsze-
resen hírt adunk programjainkról, valamint szórólapok útján is tájékoztatjuk
az itt élõket.

TERVEK A JÖVÕRE

Alapvetõen két irányt szeretnénk fejleszteni a közeljövõben:
más képzõ szervezetekkel együttmûködve különbözõ képzéseket terve-
zünk indítani a településen (pl. idegen nyelv, falusi turizmus, biogazda,
stb.)
szeretnénk segítséget nyújtani az érdeklõdõknek arra, hogy a különbözõ
pályázati forrásokat képesek legyenek felkészült módon megpályázni, le-
gyen az akár üdülési csekk, akár Leader program, akár más hazai vagy
Uniós támogatás.

ÜVEGHÁZ20

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

A
L

T
E

R
N

A
T

ÍV
A

Infocentrum



Mottónk:
„Ha hajót akarsz építtetni az emberekkel, akkor ne a favá-
gást és a munkát szervezd meg, hanem ébreszd fel bennük
a tenger iránti olthatatlan vágyat.” 

(Antoine de Saint-Exupery)

Az Ásotthalmi Ifjúsági Egyesület 1999-ben jött
létre az ásotthalmi fiatalok alulról jövõ kezdemé-
nyezéseként. Az alapítók fontosnak tartották,
hogy egy tevékeny közösséget alkotva segítsék
Ásotthalom ifjúsági életének elõmozdítását –
azaz a fiatalok a fiatalokkal a fiatalokért tevékeny-
kedjenek.

Ennek érdekében kulturális, mûvelõdési, sport
és egyéb jellegû programokat szervezünk a fiata-
loknak, segítjük a települési rendezvények meg-
valósítását. Nagy hangsúlyt fektetünk a fiatalok
bevonására – az általános iskolás generáció megszólítására, a fiatal felnõttek
Ásotthalmon tartására. 

Az Ifjúsági Egyesület képviseli a fiatalok érdekeit a települési szintû
döntések meghozatala során, generálja a helyi ifjúságpolitika kialakítását.
Segíti a helyi fiatalok érdekérvényesítését egyéni és közösségi szinten.
Széles kapcsolati hálót tartunk fent: a település intézményeivel, civil szer-
vezeteivel, a helyi Ifjúsági Önkormányzattal, a Homokháti Kistérség gyer-
mek- és ifjúsági önkormányzataival, szervezeteivel.

Az Egyesületbe belépõ, a programok során hozzánk csatlakozó fiatalokat
egyaránt a lelkesedés, a kitartás, kreativitás jellemzi. Számukra az Ifjúsági
Egyesület az a közeg, ahol ötleteik valóra válhatnak, ahol terveikhez segít-
séget és forrást találhatnak.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2004
Civilek a pályán (Mórahalmi Kistérség)

2005
ÉLET-Mûhely, Mentálhigiénés Tréning-sorozat (partner), Kistérségi if-
júsági térning Ásotthalmon (partner)
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Felelõs vezetõ: Papp Renáta elnök
www.alternativa-egyesulet.hu
Honlap: www.asottifi.hu
E-mail: asottifi@freemail.hu
Tel.: 30/4246-823
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2006
„Ifjúsági kapcsolat-OK” Ásotthalmi fiatalok nyári tábora 

2007
IDÉN – Az Ifjúsági demokrácia és érdekérvényesítés növeléséért; Ásotthal-
mi Ifjúsági Koncepció 2007–2012., KreatívKör – Ásotthalmi fiatalok ama-
tõr színjátszó köre létrehozása – „Rívó Jancsi legendája” színdarab

2008
„Csoport-OK” Készségfejlesztõ- és közöségépítõ programok a gyermek
és ifjúsági korosztály számára

KIEMELKEDÕ PROGRAM

IDÉN – AZ IFJÚSÁGI DEMOKRÁCIA ÉS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS NÖVELÉSÉÉRT 2007.

A 2007. év kulcsszavai Ásotthalmon az „ifjúsági érdekérvényesítés”, „if-
júsági érdekképviselet” és „helyi ifjúságpolitika” voltak. Két, egymásra
épülõ projektet valósítottunk meg ezen elvek mentén. Az év elsõ felében
ifjúsági koncepciót készült, míg a nyári-õszi idõszakban pedig az ifjúsági
önkormányzati választás és a helyi fiatalok érdekérvényesítésének növelé-
se állt a középpontban.
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Ifjúsági koncepció ifjúsági kezdeményezésre
Az Ifjúsági Egyesület kezdeményezésére összefogott a fiatalság 2007 év

elején, és Ásotthalom Község Önkormányzatának jóváhagyásával helyi if-
júsági koncepció elkészítését tûztük ki célul. 

A koncepció elkészítését az motiválta, hogy az ifjúságról való gondolko-
dásmód formálásával, a nyilvánosság és a részvétel növelésével minél több
fiatal érezzen késztetést a helyi társadalmi életben való részvételre. A kon-
cepció legitimitása érdekében az elkészítést széles társadalmi részvételre
alapoztuk: bevontuk az elõkészítésbe a település valamennyi intézményét,
civil szervezeteit, az egyházat, a települési önkormányzat képviselõ-testü-
letét, az ifjúsági referenst, valamint az ásotthalmi fiatalokat. 

A munka kezdetekor létrehoztunk egy munkacsoportot, melynek tagjai
egyesületi tagok, ifjúsági képviselõk, fiatal önkéntesek és az ifjúsági refe-
rensünk voltak. Az elõkészítés során javaslatokat gyûjtöttünk be vala-
mennyi érintett szervezettõl. Ifjúságkutatást végeztünk Ásotthalmon a 13-
29 éves ifjúsági korosztály körében, mûhelymunkák keretében ifjúsági
SWOT-analízis készült. A Mobilitás DARISZI szakembere koordinálásával
egy települési kerekasztal keretében a fiatalok és a település képviselõi, 
vezetõi dolgoztak együtt – elkészült a települési SWOT-analízis, probléma-
fa és célfa. Ezek eredményeire alapozva elkészítettük az Ifjúsági helyzet-
elemzést. Majd elveket, irányokat és fejlesztési célokat rögzítettünk a 
közös munka eredményeként. 2007 júniusában Ásotthalom Község Ön-
kormányzata elfogadta Ásotthalom Község Ifjúságpolitikai Koncepcióját
(2007 – 2012).

A koncepció elkészülésével a fiatalok, mint céltudatos és tenni akaró kö-
zösség, kivívták a település vezetésének elismerését. A dokumentumot
nyilvánosságra hozva, munka-tapasztalatainkat megosztva pedig segítjük
más településeken élõ fiatalok hasonló irányú kezdeményezéseit. 

IDÉN projekt – Az ifjúsági demokrácia és érdekérvényesítés növeléséért
A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány helyi kezdeményezések támogatá-
sával „Make a connection – Kapcsolódj be” programja keretében valósult
meg IDÉN elnevezésû projektünk.

Hosszú távú célunk az aktív állampolgárságra nevelés az ásotthalmi fiata-
lok körében. Ezt a helyi ifjúsági érdekképviselet iránti érdeklõdés növelésé-
vel kívántuk megközelíteni a projekt keretein beül. Konkrét célunk volt,
hogy növeljük a 2007. évi ifjúsági önkormányzati választás szavazói részvé-
telének arányát; valamint fejlesszük, erõsítsük a fiatalok érdekérvényesí-
tését.
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Spuri Kupa
2007 szeptemberében ifjúsági önkormányzati választás zajlott Ásotthalmon.

Az elsõ ifjúsági választás alkalmával alacsony volt az érintett 15-25 éves kor-
osztály részvétele. Ezért a projekt keretében sportnapot szerveztünk, amellyel
arra motiváltunk a fiatalokat, hogy vegyenek részt a szavazáson. Kezdeménye-
zésünk sikeres volt: 3%-kal növeltük a szavazói részvételi arányt.

Projekt-Halom
A projekt ezen programját az érdekérvényesítés növelésének rendeltük alá.

Célja az volt, hogy az ifjúsági képviselõk, az ifjúsági civil szervezet tagjai, a
diákönkormányzat tagjai és a fiatal önkénesek sikeres együttmûködésének
alapjait megteremtsük. A fiatalok tréningsorozaton vettek részt, ahol szoci-
ális és életviteli kompetenciák, a projektgondolkodás fejlesztése és a tapasz-
talati tanulás kerültek elõtérbe. Játékos gyakorlatok keretében közösségépí-
tés zajlott, majd projekttervezõ tréningen vettek részt, megismerkedtek az
ifjúsági forráslehetõségekkel, a Youth in Action programmal, pályázatíró szi-
muláció zajlott. A képzés végén pedig egy közösen kidolgozott projektet va-
lósítottak meg a résztvevõk, alkalmazva a megszerzett ismereteiket.

A siker titka
Mind a koncepció elkészítése, mind pedig az IDÉN projekt megvalósítá-

sa azért lehetett sikeres, mert az elõkészítéstõl az utómunkálatokig a fia-
talok aktív részvételén alapult. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy
az ásotthalmi fiatalok valós igényeit vegyük alapul, és biztosítsuk a folya-
matos visszacsatolás, véleményezés lehetõségét számukra. Így a maroknyi
lelkes csapatunk csak nõtt és nõtt a programok során – és egy ad hoc cso-
portból jól mûködõ közösség formálódott. A helyi ifjúsági élet hosszútávú
alakításának alapja pedig az összetartó közösségben rejlik.

VISSZAJELZÉSEK

Az Ifjúsági koncepció elkészülésekor beszámoltunk róla a helyi újság
„Kattanj rá” címû ifjúsági rovatában, valamint nyilvánosságra hoztuk a
Mobilitás Péntek címû hírlevelében is. A Mobilitás DARISZI-nek meg-
küldve a dokumentumot, elérhetõvé tettük azok számára, akik hasonló
munkát terveznek településükön. 

A kész dokumentum pozitív visszhangot kapott – a település képviselõi,
intézmények, szervezetek vezetõi elismerõ véleményt adtak. A koncepció-
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ban összegyûjtött elvekre, valamint az ifjúságkutatás során szerzett infor-
mációkra hivatkozva pályázati anyagainkat tudjuk hitelesen megalapozni.
Az elkészülés óta a homokháti kistérségi találkozón mutattuk be a koncep-
ció készítésének munkafolyamatát, beszámoltunk a koncepció utóéletérõl
– ezzel segítve más ifjúsági szervezetek munkáját.

Az IDÉN projektünket rendszeresen kommunikáltuk mind a fiatalok,
mind a település lakossága felé. Az Egyesület honlapján közzétettük az ak-
tuális információkat, a Délmagyarország Körkép címû rovatában is megje-
lentettük programjainkat. A projekt végén beszámolót készítettünk, mely-
ben a különféle tréningek során elhangzott véleményekbõl, tapasztalatokból
idéztünk egy újságcikk keretében.

Fontos volt, hogy a projektekkel olyan változásokat érjünk el, amelyek a ké-
sõbbi munkában eredményesen használhatók, továbbvihetõk. Így például a
projekttervezõ tréningek után megfigyelhetõ, hogy az ifjúsági képviselõ-tes-
tület és az Egyesület tagjai sokkal összeszedettebben tudnak együtt dolgozni,
ügyelve egy sikeres program minden lépésének gondos elõkészítésére. 

A fenti projekteket minõsíti, hogy a települési pályázatok, helyi intézke-
dési csomagok elkészítésekor ifjúsági vonatkozásban kikérik a vezetõk az
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ifjúsági szervezetek véleményét is. Ilyenformán növeltük az ifjúság szere-
pét a helyi döntésekben – mint szempont és mint partner is helyet kapott
a fiatalság a döntési mechanizmusokban.

TERVEK A JÖVÕRE

Az elkészült ifjúsági koncepció elveinek megvalósulása érdekében ter-
vezzük egy állandó jellegû ifjúsági kerekasztal létrehozását, valamint tele-
pülési éves ifjúsági cselekvési tervek elkészítésének generálását.

Az IDÉN projekt keretében lezajlott tréning eredményeként több pro-
jektötletet elõkészítettünk, melyeket szeretnénk a következõ idõszakban
megvalósítani – például a Fiatalok Lendületben Program (Youth in Action)
keretében. 

A helyi ifjúsági élet aktivitása lehetõvé tette, hogy nyissunk, és a Homok-
háti Kistérség ifjúsági életébe is aktívan kapcsolódjunk be.
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Alapítványunk 2004-ben jött létre azzal a céllal,
hogy a kistérségben megerõsítsük a civil szerve-
zeteket. Így számukra folyamatos pályázatfigye-
lést és projektmenedzsmentet végzünk, valamint
képzéseket, szakmai konferenciákat szervezünk.
Ezen kívül területfejlesztési, kutatási, szabadidõ-
szervezési és egyéb kulturális tevékenységeket
végzünk. Folyamatosan képzéseken, továbbkép-
zéseken veszünk részt azért, hogy munkánkat
szakszerûen, s nagy tapasztalatokkal végezhes-
sük. Igyekszünk egy olyan információs és szabad-
idõs bázist létrehozni, amely pont a civil önszer-
vezõdésen alapulva a jövõ fejlesztését kívánja
elérni. Hatókörünket mára már a dél-alföldi területtel is kibõvítettük, s szerve-
zetünk a határon átnyúló civil kapcsolatokkal is rendelkezik. Az alapítvány iro-
dát tart fenn a kiskunhalasi MÁV Mûvelõdési Házban, a könnyebb elérhetõség
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Cím: 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 8/a.
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érdekében, valamint a három alapító tag mellett több önkéntes segíti a haté-
kony munkát, akik részt vettek az ifjúság 2000-2006 Programban, valamint a
Fiatalok Lendületben Programban is.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2004
Mûvészetterápiás tábor a kiskunhalasi Petõ Intézetben; kerámia napkö-
zis tábor; 

2005
Halasi Ifi Happy helyi csoportos kezdeményezés, kerámia napközis tá-
bor, mûvészetterápiás tábor,  

2006 
Eur-Art négyoldalú nemzetközi ifjúsági csere; Action 1-1 more time
nemzetközi képzés, kézmûves napközis tábor, mûvészetterápiás tábor 

2007
EVS – lehetõség fiataloknak és civil szervezeteknek, EVS Good, better, the
best nemzetközi képzés; Telekuckó helyi csoportos kezdeményezés
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KIEMELKEDÕ PROGRAM

Eur-Art – 4 országos ifjúsági csere
A csere témája

Témáink az esélyegyenlõség és a mûvészet voltak. A projekt során mindvé-
gig az „egység a sokféleségben” Uniós jelmondattal kívántunk dolgozni, s eh-
hez különféle módszereket alkalmaztunk. Mivel a négy ország fiataljai kultu-
rális, szociális, anyagi hátterû, értelmi képességû, s egyéb különöségekkel
érkeztek, a csere ideje alatt megismerték egymás másságát, s a minnél telje-
sebb megismerés egymás maximális tiszteletéhez, s multikulturális barátsá-
gok születéséhez vezetett. Egy csomó minden új dolgot megtanultak saját
magukról és a másik országairól egyaránt. 

Az elõkészítés
Elõkészítõ találkozót tartottunk 2006. Augusztus 4-5-6-7-én a négy cso-

port vezetõjének, Barkos Bea és Simon Miklós tûzzománc iparmûvészek
részvételével. Az elõkészítõ találkozóra azért volt feltétenül szükség, mert
a csoportok közül még egyik sem vett részt nemzetközi ifjúsági csere pro-
jektben, így a rövid és hosszú távú célok, elvárások, szerepek, feladatok és
felelõsségek tisztázása nélkülözhetetlen volt a sikeres projekt érdekében.
A projekt szempontjából elengedhetetlenül szükséges stakeholdereket az
elõkészítõ találkozó egyik napjára meghívtuk (városvezetés képviselõje,
helyi ifjúságvédelmi referens). A találkozó végén a helyi médiának nyilat-
kozattétel következett, amelyben a csoportvezetõk megfogalmazták közös
elképzeléseiket a csere szükségességérõl. Az elõkészítõ találkozó helyszíne
Kiskunhalas, Állomás utca 4. volt.
Fiatalok szerepe az elõkészítésben: a projekt elõkészítési munkálatai
már akkor elkezdõdtek, amikor a kiskunhalasi projekttagokkal ötletelni
kezdtünk arról, hogy milyen témában kellene ifjúsági cserét bonyolítani.
Az õ tevékeny részvételük tehát már decemberben elkezdõdött. A horvát,
szerb és szlovák fiatalok szerepe az elõkészítésben a tanév lezárultával kez-
dõdött, ekkor kezdtek el ismerkedni saját országuk és népük értékeivel,
népi kincseivel, táncaival, gasztornómiájával.
Fiatalok szerepe a megvalósításban: a csere ideje alatt a fiataloktól aktív
részvételt vártunk, amely nélkül a projekt sikeres kimenetele kétségessé
vált volna. A megvalósítás minden mozzanatában, a részvételben, a szerve-
zésben, az ütemterv szerinti fázisok lebonyolításában ugyanúgy számítot-
tunk valamennyi csoportra. 
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Fiatalok szerepe az értékelésben, utómunkálatokban: a csere idején
diktafonnal, fényképezõgéppel, valamint videokamerával rögzítésre kerül-
tek az események. A cserérõl Halasi Ifi „Happy” újság különszámot készí-
tettünk szeptember elején. Ehhez a csere ideje alatt bármelyik fiatal fény-
képezhetett, készíthetett interjúkat, vehetett fel körkérdést, készíthetett
élménybeszámolót, stb… Ezeket a csere végén összegyûjtöttük, s az újság-
szerkesztésben már gyakorlott kiskunhalasi fiatalokkal elkezdtük a külön-
szám szerkesztését és tördelését. A kiadványban igyekeztünk megvilágíta-
ni a csere lényegét, s egy kicsit visszaadni a hangulatból. A nyomdában
1200 példányban történõ elõállítás után szeptemberben minden partner-
szervezethez 300 példányt juttattunk el belõle. A videokamerán rögzített
nyersanyagból terveink szerint a helyi televízióstúdióval összevágattunk
egy kb. 3 órás filmet, amit szintén eljuttattunk valamennyi szervezethez.
Ezekkel az eszközökkel valamennyi résztvevõ csoport folytatta a
promóciót és a csere értékelését a saját közegében, amely eszközök kiváló-
an alkalmasak lehettek a projekt mintaprojektként való bemutatására, a
Youth program multiplikálására. 
Értékelés a csere végén: A projekt elején, aug. 22-én együtt fogalmaztuk
meg a projekt céljait, a csoporttagok elmondták elvárásaikat, s ezeket tré-
ningmódszeres gyakorlattal írásban rögzítettük. Az utolsó elõtti napon,
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aug. 29-én workshop-ok keretében együtt elõször az elkészült alkotást, es-
te pedig a cserét értékeltük. Itt pontosan megfogalmazásra kerültek a nyolc
nappal korábban megfogalmazott elvárások, s áttanulmányoztuk, azok va-
jon milyen mértékben, s teljesültek-e. A fiatalok itt elmondhatták, mit vár-
tak, s mit kaptak a cserétõl, s ha lehetne, újra kezdenék-e a projektben va-
ló részvételüket. 

A projekt helyi hatása 
A helyi közösség bevonása a projektbe közvetett módon valósult meg. 

A nemzetközi ifjúsági csere végére szerettünk volna egy olyan produktu-
mot a város és a kistérség lakossága számára felajánlani, amely pozitív ha-
tást, egyenlõ hozzáférési esélyeket biztosít a mûvészethez a lakosság egé-
sze számára. Ezért az általunk elkészített nagyméretû tûzzománc képet
egy nagyforgalmú közösségi helyen, a MÁV Mûvelõdési Ház nagytermében
helyeztük el. Itt a lakosság nagy százalékban megfordul. A csere végén el-
helyezett alkotást ünnepélyes megnyitó keretei között avattuk fel azért,
mert így tudtuk leginkább biztosítani a teljes körû nyilvánosságot. Az ese-
ményre meghívtuk a kistérség vezetését, valamint a médiákat egyaránt. 

Az elhelyezett alkotás ténye, helye és promóciója egyaránt garantálta,
hogy a projekt eredményébõl mindenki egyforma eséllyel részesüljön. 
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Alkotási folyamat



Az augusztus 28-ára tervezett koncertet teljesen nyilvánossá tettük, va-
gyis meghirdettük a kiskunhalasi kistérség középiskolásai számára, így te-
remtve lehetõséget a csere résztvevõi és a kistérség fiataljai közötti kapcso-
lódási pontok kialakítására. 

A nyilvánosságot a csere után is terjesztett Halasi Ifi „Happy” különszá-
ma, valamint az elkészült film helyi televízióban való lejátszása is biztosí-
totta. Ezek az elemek lehetõséget adtak arra is, hogy ne csak a kiskunha-
lasi helyi társadalom, de a Kelebián, Eszéken, Zselicen élõ lakosság is
részesülhessen a csere sikerébõl. 

VISSZAJELZÉSEK 

Alapítványunk pozitív visszajelzéseket kapott, mind a média, mind a fi-
atalok részérõl.
Megjelenések: Petõfi Népe újság 2006. 03. 31. péntek 76. szám
Halasi Tükör újság 2006. 09. 6. XX. Évf. 36. szám. 
A saját szerkesztésû Halasi Ifi „Happy” újság, Halas TV, valamint a projek-
tet azóta is folyamatosan képzéseken, fórumokon, találkozókon mutatjuk
be, az elkészült montázs segítségével.
A projekt utóélete: A csereprogram vége után továbbra is kapcsolatban
maradtunk a résztvevõ országok szervezeteivel, fiataljaival. Köttettek ba-
rátságok és együttmûködések, melyeket továbbra is fenntartunk.
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A csanádpalotai Községi Könyvtár mindenki ál-
tal felkereshetõ közösségi tér. Közremûködünk
az általános mûvelõdési igények kielégítésében,
valamint a szabadidõ hasznos eltöltésének meg-
szervezésében. Munkánkat, szolgáltatásainkat,
programjainkat az igényekhez és lehetõségekhez rugalmasan igazodva vé-
gezzük, megpróbálva ezzel is növelni a helybemaradás esélyét és csökkente-
ni az itt lakók számára a felmerülõ hátrányokat.

Alapfeladatokon túl a gyermek és ifjúság számára nyújtott szabadidõs
programjaink:

kézmûves foglalkozások
játszóház
szünidei táborok
kirándulás – szervezés, lebonyolítás
kerékpártúra
Uniós elõadások
interaktív számítógépes vetélkedõ
stratégiai klub
kistérségi kommunikációs vetélkedõ 
ifjúsági egyesület programjainak helyszíne
diák- és ifjúsági önkormányzati programok helyszíne

A közösségi térben Tininfo – információspont, eMagyarország pontok,
CSIBÉSZ – Csanádpalotai Ifjúságért Közhasznú Egyesület, Faluszépítõ
Egyesület mûködik.  

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2004
eMagyarország Pont

2005
Szünidei játszóház I. 
Kulturáltabb környezettel az ifjúságért
Internetes tanfolyam 
Lakossági képzés

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

6913 Csanádpalota, Kálmány L. u. 6.
Könyvtárvezetõ: Makán Andrásné
E-mail: cspkonyvtar@freemail.hu
Tel./Fax:  62/263-023;  30/3033-288
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2006 
Szünidei játszóház II.
Internetes tanfolyam – lakossági képzés 
Uniós rendezvények       

2007
Szünidei játszóház III. 
Gyereknap
Tininfo – Információspont fejlesztés az Ifjúságnak
eMagyarország 2
Uniós rendezvények

KIEMELKEDÕ PROGRAM

SZÜNIDEI JÁTSZÓHÁZ I-II-III

Immár hagyománnyá vált, és a településen számítanak is a gyerekek, fiata-
lok a szünidei játszóházi programjainkra.
Célcsoport
A program célcsoportja a Csanádpalotán és a környezõ településeken élõ
8-22 év közötti korosztály. 
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A térségben mezõgazdasági tevékenységgel foglalkoznak az emberek. 
A többség igen nehéz anyagi körülmények között él, sok a munkanélküli. 
A „Szünidei játszóházat” az iskolai szünidõre tervezzük, mivel a gyerekek jó
része ez idõ alatt unatkozik, ezért könnyen bevonhatók egy-egy 5 napos prog-
ramba. A tapasztalat alapján elsõsorban olyan gyerekek jelentkeznek:

akik kreatívak, szeretnek kézmûves foglalkozásokon részt venni
akik szeretnek közösségben tevékenykedni
dolgozó szülõk gyereke, ahol a szülõk nagyon nehezen tudják megolda-
ni a gyermekek felügyeletét
az a fiatal korosztály, akik szívesen vannak együtt, és szívesen foglal-
koznak kisebb gyerekekkel.

A program szükségessége
A programok közösségformáló ereje rendkívül hatékony. A közös tevé-

kenységek, kirándulások alkalmával szoros barátságok alakultak. Erõsö-
dött a csapatszellem. A gyerekek nagyon jól viszonyultak egymáshoz, segí-
tették egymás munkáját.
A program célkitûzései

Az iskolai szünet egy részére hasznos és kellemes elfoglaltságot biztosí-
tunk a gyerekek számára és a szülõk is nyugodtak, mert felügyelet alatt
tudhatják õket. A gyerekek – nagy örömünkre – egyre többen és egyre
gyakrabban látogatják a könyvtárunkat. Szeretik itt tölteni a szabadidejü-
ket, ezért szívesen szervezünk nekik programokat, téli és nyári szünetek
idején, ezt az idõt gyakran csak unatkozással és csavargással töltenék. 

Kreativitás, készségfejlesztés – a kézügyesség fejlesztõ foglalkozás alkalma-
zásának jelentõsége, hogy egyszerû és sikerélményt nyújt, hogy a gyereknek
legyen kedve a továbbiakban is az ilyen jellegû feladatok elvégzésére.

A gyerekek igényeihez igazodik. Kérték, hogy a szünet ideje alatt legyen
kézmûves foglalkozás, kirándulás, játszóház és internetes játék.
Rövid és hosszú távú célok: 

A gyerekek csapatszellemének kialakítása, erõsítése
Vidám hangulat megteremtése
Sikerélmény nyújtása 
Hagyományok ápolása, közvetlen térségünk ismerete (pl. régi népi mes-
terségek megismerése, megismertetése)
Gyermekek ismereteinek szélesítése
Mind többen legyenek rendszeres könyvtárlátogatók, egyben olvasók is.

Módszerek:
A hagyományos és a legújabb módszerek együttes használata. A kész-
ségfejlesztõ kézmûves foglalkozást, az ismeretterjesztõ foglalkozást va-
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lamint a számítógépes Honfoglaló vetélkedõt egyaránt szándékunkban
áll tartani. 
A gyerekek csapatszellemének kialakítása, erõsítése kiscsoportos foglal-
kozások keretében, forgószínpad jelleggel történik.
Vidám hangulat megteremtése játékos egyéni és csapatfeladatok, vetél-
kedõk, közös kirándulások keretében. 
Sikerélmény nyújtása. A készségfejlesztõ foglalkozáson elkészült alko-
tások nagy örömet okoznak a gyermeknek, s hogy a sikerüket tetõzzük
a tábor végén kiállítást tervezünk, ahol a kész alkotásokat a szülõk és a
lakosok megtekinthetik. 
Közvetlen térségünk ismerete (pl. régi népi mesterségek megismerése,
megismertetése) kutatómunka, Honismereti ház megtekintése.

Lebonyolítás módja
Napi foglalkozások ideje: reggel 9 órától délután 4 óráig tart.

Széles körû tapasztalt szakembergárdával valósítjuk meg a programot. 
A 35 gyerek és 5 fõ fiatal 2 hetes programját egy 6 fõs TEAM biztosítja: 
2 játszóházvezetõ, 1 pedagógus, 1 óvónõ, 1 fõállású szociális munkás, 1 in-
formatikus-könyvtáros. 

Tevékenységük a foglalkozások elõkészítése és lebonyolítása. A gyere-
kek csoportokba szervezõdnek és vezetõjük 1-1 fiatal.

A kiscsoportos tevékenységek (kézmûves foglalkozások és egyes ügyes-
ségi játékok) forgószínpadszerûen történnek.

Közös tevékenység: kirándulások, kerékpártúra, csapatok közötti ügyes-
ségi versenyek

A játszóházi programok során a gyerekek látótere tágul, valamint az infor-
máció és az élmény egysége elmélyült tudást ad számunkra. A térség környe-
zete lehetõvé teszi a természetvédelmi foglalkozásokat (pl. 12 fülesbagoly a
könyvtár udvarán), melynek feladata, hogy a tanórán kívüli keretben bõvítse
a gyerekek, fiatalok ismereteit a természetrõl, a közvetlen környezetükrõl.
Fiatalok részvétele

A gyerekek és fiatalok szabadidejük nagyon nagy részét itt töltik a könyv-
tárban. Jól érzik magukat. A tíznapos program közösségformáló erejét
minden diák érzi, már most a szünidõ kezdete elõtt érdeklõdnek, hogy
lesz-e, és mikor szünidei játszóház.

Így a fiatalok a tervezés elsõ lépéseiben is részt vesznek. Kívánságlistát
készítenek, hogy milyen programokon vennének részt szívesen, mire kí-
váncsiak, így aktív részesei minden mozzanatnak.

Forgatókönyvet is közösen készítünk a napi kellékekrõl, feladatokról.
Elõkészítés: a könyvtár külsõ és belsõ környezetét a foglalkozások jelle-
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géhez és igényeinek megfelelõen átrendezzük, alakítjuk melyben örömmel
vesznek részt a gyerekek is.

Egy-egy programsorozat alkalmával nagyon fontos feladat a gyerekek önál-
lóságra nevelése és az egymáshoz való toleráns viszony kialakítása. A közös
tevékenységek, kirándulások alkalmával szoros barátságok alakulnak. A ját-
szóházi programok alatt a résztvevõ gyerekek látótere szélesedik. A sok új
információ és az élmény együttesen elmélyültebb tudást ad a gyerekek szá-
mára.

Értékelés: Minden nap végén a gyerekekkel együtt értékeljük ki a napi
eseményeket.

Utómunkálatok: egész idõtartam alatt folyamatosan készülnek a rajzok,
képek, fotók és különbözõ alkotások, melyekbõl a legvégén egy kiállítást
készítünk, amit minden érdeklõdõ megtekinthet. A helyi és térségi újság-
ban is beszámolnak a gyerekek a tapasztalataikról és élményeikrõl, sõt a
település honlapján is népszerûsítjük a programsorozatot. www.csanad-
palota.hu

Legvégül levonjuk magunk számára a szükséges következtetéseket, mi
az, ami nagyon jól sikerült, és mi az a rész, ami kevésbé. Ezen tapasztala-
tok alapján tudjuk még színesebbé és gazdagabbá tenni programjainkat.
Szeretnénk tovább folytatni, hagyománnyá tenni ezeket a szünidei játszó-
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házakat, mert az igény a gyerekek, fiatalok részérõl megvan rá. Már most
érdeklõdnek, hogy mikor kezdõdik a „szünidei játszóház”.

VISSZAJELZÉSEK 

Pozitív visszajelzések érkeztek, érkeznek a gyerek- és ifjúsági programja-
inkkal kapcsolatosan.

A rendezvényeinkrõl mindig adunk tájékoztatást a helyi újságban, szóró-
lapokon, plakátokon, felhívásokban – helyi hirdetõtáblán – illetve szemé-
lyes megkeresés útján.

TERVEK A JÖVÕRE

A már hagyományossá vált „Szünidei játszóházat” továbbra is megrendez-
zük a gyerekeknek, igyekezve minél több ifjúsági segítõt bevonni a mun-
kákba:

térségi településekre is kiterjeszteni 
határmenti testvértelepülésekrõl is meghívni gyerekeket, fiatalokat

Továbbra is folytatni akarjuk a gyermek- és ifjúsági rendezvényeinket be-
vonva azokba a hasonló célokkal mûködõ helyi és térségi civil szervezete-
ket, intézményeket. 
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A Dél-alföldi Regionális Közmûvelõdési Egye-
sület (DARKE) 2002. december 13-án alakult
meg, a Magyar Népmûvelõk Egyesülete Békés
megyei Területi Szervezetének jogutódjaként.

A megye közmûvelõdési szakemberei hosszú
idõ óta tervezték, hogy az eredményesség, cél-
jaik jobb megvalósítása érdekében önálló jogi
személyiségû megyei (regionális) civil szerve-
zetet kellene létrehozni, az eddig meglevõ tag-
szervezeti forma helyett.

Ezt a döntést erõsítette meg a Népmûvelõk
Vándorgyûlésének azon állásfoglalása, hogy a Magyar Népmûvelõk Egye-
sülete a jövõben kisebb közigazgatási területek önálló szervezeteinek szö-
vetségévé szeretne átalakulni.

A Békés Megyei Bíróság 2184. tételszám alatt nyilvántartásba vette köz-
hasznú szervezetként a Dél-alföldi Regionális Közmûvelõdési Egyesületet
2003. január 20-án.

Az egyesület alapszabályában megfogalmazta tevékenységi körét, céljait,
feladatait:
Az Egyesület célja: 
1. Támogatja mindazokat a törekvéseket, amelyek egy-egy települést, kis-

térséget, Dél-alföldi régiót átfogó kulturális fejlesztésre irányulnak. 
2. Összefogja, segíti a Dél-Alföldön mûködõ közmûvelõdési intézménye-

ket és civil szervezeteket, képviseli az ott dolgozók szakmai érdekeit. 
3. Tevékenysége révén újszerû kezdeményezéseket indít a közmûvelõdés

területén, valamint eljuttatja a mûvelõdési házakban, közmûvelõdés te-
rületén dolgozóknak az aktuális, korszerû információkat.

Az Egyesület célja, feladata az 1997.évi CLVI. tv. 26.§. alapján:
kulturális tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális örökség megóvása

Az Egyesület közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el,
amelyet az 1997. évi CXL. a közmûvelõdésrõl szóló törvény 76.§. és 85.§.
határoznak meg, illetve a törvény alapján a helyi és megyei önkormányzat-
oknak kell ellátnia.

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.
Felelõs vezetõ: Pál Miklósné, elnök
Ifjúsági ügyekben kapcsolattartó: 

Kölcseyné Balázs Mária
Honlap: http://darke.csabanet.hu
E-mail: darke@csabanet.hu
Tel./Fax: 66/442-122

Dél-alföldi Regionális 
Közmûvelõdési Egyesület
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Az Egyesület tevékenysége:
A célkitûzések megvalósítása érdekében 

képzéseket és továbbképzéseket szervez, 
feltárja és megismerteti a települések környezeti, szellemi, mûvészeti
értékeit és hagyományait, 
segíti a különbözõ kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését, 
kiemelt feladatának tekinti az ifjúsági korosztály közéleti nevelését, 
elemzéseket, fejlesztõ programokat készít és hasznosít a közmûvelõdé-
si tevékenységgel összefüggésben, 
megyei, regionális, országos, nemzetközi közmûvelõdési rendezvénye-
ket szervez, 
gyûjti, összesíti és továbbítja a közmûvelõdési információkat, 
a szükségletek alapján munkacsoportokat hoz létre, amelybe külsõ
szakembereket is felkér, 
kapcsolatot tart országos, regionális, megyei, kistérségi hatáskörû szer-
vekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal.   

Bár szervezetünk nem rendelkezik nagy múlttal, jogelõdje az elmúlt több
mint tíz év alatt magas színvonalú szakmai tevékenységével kivívta a me-
gye, a régió önkormányzatainak, intézményeinek, civil szervezeteinek elis-
merését.
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A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2005.
Dél-alföldi regionális fotópályázat
HONKÖRKÉP tábor
Regionális közmûvelõdési rendezvények a Dél-alföldi Régióban
Népzenei továbbképzés
Kortárs mûvészeti elõadássorozat megvalósítása
Regionális népmûvészeti konferencia
Békés megyei nyári gyermektáborok (diákújságíró, diákrádiós, kézmûves)
Ifjúsági Kulturális Kavalkád
Ifjúsági KVIZ Kaszinó mûködtetése
Gyermeki jogok napja

2006.
Nem hivatásos mûvészeti találkozók a dél-alföldi régióban
Közmûvelõdési célú nyári táborok a dél-alföldi régióban
Tavaszi közmûvelõdési szakmai amatõr mûvészeti rendezvények
Kultúraközvetítés – településfejlesztés határok nélkül
V. Dél-alföldi Regionális Gyermek tábor
Dél-alföldi gyermek népmûvészeti tábor
Ifjúsági KVIZ Kaszinó mûködtetése
Ifjúsági Kulturális Kavalkád
DÖK-vezetõk képzése
Dél-alföldi régió ifjúsági stratégiája-projekt kezdése
Gyermeki jogok napja
Közmûvelõdési szervezetek, intézmények – ausztriai tanulmányút

2007
Ifjúsági KVIZ Kaszinó mûködtetése
Kisebbségi lét, kisebbségi kultúra – Szlovénia, tanulmányút
Tehetségondozó, alkotó jellegû és honismereti célú nyári táborok
Dél-Alföldi gyermek népmûvészeti tábor
Közkultúra – kistérségek – elõadássorozat
Komplex ifjúsági tábor (DÖK, diákrádiós, diákújságíró, gitáros)
Gyermeki jogok napja
Gyermekkultúra az ezredfordulón – országos konferencia
Ifjúsági Kulturális Kavalkád
Dél-alföldi régió ifjúsági stratégiája – projekt elõrehaladása
EVS küldõ program – 1 fõ 6 hó, Spanyolország, 1 fõ 12 hó, Franciaország
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A szervezet a megalakulást követõ két évben társrendezõként kapcsoló-
dott be közmûvelõdési, ifjúsági projektekbe, ezek mára fõként saját szer-
vezésben, lebonyolításban valósulnak meg.

KIEMELKEDÕ PROGRAM

KVÍZ-KASZINÓ
Egyesületünk kiemelt figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági közmûvelõ-

désre, rendszeresen szervezünk e korosztály számára különbözõ rendezvé-
nyeket. Fõként e tevékenységünk színesítésére szolgál, de önálló program-
ként is megállja a helyét a kvíz-kaszinó.

Nem a legjelentõsebb az évek során megvalósított projektjeink közül, de
mindenképpen érdemes megismerkedni vele, érdemes kipróbálni, hiszen
bárhol, bárki képes egyszerû társasjátékok és tematikus kérdéssorok segít-
ségével kiváló programot biztosítani e módon!

A kaszinójáték, ismertebb nevén az ifjúsági kvíz-kaszinó egyesíti a szel-
lemi és ügyességi vetélkedõk elõnyeit, a színvonalas szórakozás mellett le-
hetõséget nyújt a mûvelõdésre is.

Különösen jó idõtöltésül szolgál közmûvelõdési intézmények, ifjúsági
közösségek, civil szervezetek rendezvényein, tábori szabadidõs programo-
kon, és minden egyéb gyermek és ifjúsági rendezvényen. (A kérdéssorok
aktualizálásával akár felnõttek számára is szórakoztató, hasznos elfoglalt-
ságot kínáló program lehet.)

Cél, az ismeretszerzésen és magán a játékon túl, az, hogy minél több zse-
tont gyûjtsön össze egy-egy játékos, amivel majd eredményesen részt tud
venni a nyereményekért folyó harcban.

Egy helyszínre általában 4-6 játszóhellyel költözünk ki (résztvevõi lét-
számtól függõen), természetesen biztosítva ehhez a megfelelõ számú zse-
tont (eurót) és bankot is.

Játékaink a hagyományos kaszinók játékelemeire épülnek, illetve a kor-
osztálynak megfelelõ szintû játékok.

A konkrét játékhelyeken korosztálytól és létszámtól függõen ügyességi
(szobakosár, teke, mikádó, diótörõ, darts, stb.), illetve szellemi (memória-
kártya, különbözõ társasjátékok – Tabu, Kérdezz-felelek, rulett, póker,
kockapóker, kitalálók, szókirakó, közmondások, stb.) várják a résztvevõ-
ket. A játékosok különbözõ témakörökben kvíz kérdéseket is kapnak,
amikkel, helyes válasz esetén, további eurókhoz juthatnak. A kaszinó játék
egy-egy játékhelyen az adott játékelem szabályai szerint történik, azonban
zseton(euró) csak a kérdésekre helyesen válaszolóknak jár. 
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A játék idõtartama kb. 1 és fél óra. Az elsõ órában a "pénzszerzés" a cél!
A bank által kapott induló tõke, azaz (nálunk) 50 euró, megsokszorozha-
tó a játékhelyeken.

A játék jó hangulatú licittel zárul, amikor a résztvevõk a játék során ösz-
szegyûjtött eurók segítségével hagyományos licitálás keretében nyere-
ménytárgyakat vásárolhatnak. A nyereménytárgyakat részben támogatóink
biztosítják, részben a fogadó intézmény vagy szervezet.
Témaköreink, melyeket folyamatosan fejlesztünk és gondozunk:

általános mûveltségi ismeretek, 
képzõmûvészetek, 
zene, 
irodalom, 
Európai Unió, 
diákjogok, 
halloween, 
egészségnevelés, 
igény szerint további kérdéssorokat is összeállítunk.

ÜVEGHÁZ
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Az elmúlt években, évente minimum 6-10 alkalommal rendeztünk kaszi-
nót, s létrejött egy olyan, felnõttekbõl és középiskolás diákokból álló csa-
pat, akik gyakorlottak, s szívesen vállalkoznak a játék lebonyolítására. Így
a kvíz-kaszinó szervezõi, lebonyolítói gárdája részben a képzéseinken részt
vett és vonzáskörünkben maradt fiatalokból áll, részben a segítõ pedagó-
gusokból.

A kaszinó, különbözõ létszámkeretek között, az igényeknek megfelelõen
(teremben és szabadtéren is) mûködtethetõ.

A játék élménye, a közösségi együttlétek varázsa hovatovább kikopik a
mai fiatalok életébõl. A számítógépes közös játék és kommunikáció nem
pótolhatja azt az örömet, izgalmat, amit egy-egy jó válasz, egy ügyes dobás,
egy sikeres licitálás nyújt.

Egyesületünk táboraiban, rendezvényein évek óta visszatérõ, várva-várt
és soha meg nem unt elem a kvíz-kaszinó. A játékelemek gondozása, ki-
egészítése folyamatos, a nyereménytárgyak gyûjteménye is mindig lehetõ-
vé teszi – támogatóink jóvoltából – a rendezvények lebonyolítását. Mindez
biztosítja egy-egy érdeklõdõ közösség számára, hogy akár többszöri, visz-
szatérõ eseményt jelenthessen a kaszinójáték.
Emlékezetes „kaszinóink”: 

DÖK-táborok – évente
Gyermekkultúra az ezredfordulón országos konferencia (média téma-
kör)
Csaba Center – Ifjúsági Kulturális Kavalkád 2007 (Halloween)
Ifjúságszakmai rendezvények, ifjúsági csereprogramok (több alkalom-
mal)
Általános iskolák (egészségnevelés)
Könyvtárak (Európai Unió)

VISSZAJELZÉSEK 

A játék rendkívül népszerû, gyakran keresik meg egyesületünket felké-
réssel intézmények, szervezetek. Csak a játékvezetõk elfoglaltságai, mun-
kája akadályoz bennünket abban, hogy ennél több rendezvény lebonyolítá-
sát elvállaljuk.

TERVEK A JÖVÕRE
Érdeklõdés esetén szívesen segítünk kezdõ „kaszinósok” számára játék-

és kérdésötletekkel.
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Az Alapítvány fõbb céljai:
Az Alapítvány mûködése során meg kívánja
teremteni azokat az oktatási, nevelési, mû-
ködési formákat, amelyek a kisgyermekkor-
tól felnõttkorig biztosítják a felnövekvõ
nemzedék mûvészeti, kulturális nevelésé-
nek lehetõségeit.
mûveltségünk megismerése és megismerteté-
se a kézmûves mûvészeti tevékenységek és az
elméleti, ismeretterjesztõ elõadások során,
különös tekintettel ezen mûveltség szemlélet-
módjára. További célunk hagyományaink mai
formában való újrateremtése, elsõsorban a
mindennapi alkotómunka során.
Közösségépítés; megteremteni az egyén és
közösség céljainak összhangját. Életmód
minta közvetítés.

Alapítványunk munkáját három fõ területen végzi:
1. elméleti elõadássorozatok, konferenciák
2. gyakorlati alkotótevékenység

év közben alkotómûhely formájában 
nyáron alkotótelep formájában.

3. publikációk; tudományos és ismeretterjesztõ kiadványok nyomtatott
és elektronikus formában

A három tevékenység egymásra épül, egymást kiegészíti.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

Nyári kézmûves alkotótáborok 1996 – 2007
Népmese rajzpályázat lebonyolítása (évente) 2003 – 2007
„Elsõ találkozásunk” – ifjúsági csereprogram 2005
Regionális mesemondó találkozók (ált. iskolás tanulók részére) 2006–2007
Környezet kultúra konferencia 2007
internetes tartalom fejlesztés: nepmese.hu, kittihalo.hu (most készül),

eletfa.hu, mennyezet.naput.hu

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

5600 Békéscsaba Nagy Sándor u. 19.  
Felelõs vezetõ: Koszecz Sándor, elnök 
Tel.: 70/315-0797
Fax: 70/908-9406
E-mail: eletfa@eletfa.hu
Honlap: eletfa.hu
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KIEMELKEDÕ PROGRAM

II. DÉL- ALFÖLDI REGIONÁLIS MONDA- ÉS MESEMONDÓ TALÁLKOZÓ

Az Életfa Kulturális Alapítvány egyik fõ célja hagyományaink mind szé-
lesebb körben való ismertetése, a gyermekekhez szóló részét fõként a ma-
gyar monda- és mesevilág képviseli. 

A népmeséknek, a szórakoztatáson és a játékban való szerepükön túl, tí-
pusuktól függõen van olyan többlettartalmuk, melynek lélektanilag is nagy
jelentõsége van, mivel fontosnak tartjuk gyermekeink testi, lelki, szellemi
fejlõdését, így olyan programot állítottunk össze, amelynek célja volt, hogy
a magyar monda- és mesevilág témaköre kerüljön bemutatásra. Minden
versenyzõ a találkozó során egy mondát vagy egy mesét mondott el, me-
lyet szakmai zsûri értékelt. 
Kapcsolódó és kísérõ rendezvények:
Népmese rajzpályázat és kiállítása, népmeséink igézetében; Játszóházi fog-
lalkozás
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A célcsoportot nem csak a gyerekek képezték, hanem azok a szülõk, nagy-
szülõk, pedagógusok, óvodapedagógusok, könyvtárosok, hagyományõrzõk,
akik maguk részérõl is fontosnak tartják, hogy mesekultúránk megerõsödjön
a közösségi mûvelõdés összefogása által. A felhívásra jelentkezõk fõleg álta-
lános iskolás gyerekek közül kerültek ki. Örömmel vettük a pedagógusok ér-
deklõdését is, akik nagy lelkesedéssel készítették fel a gyerekeket. Többen
szülõi, nagyszülõi segítséggel készültek a találkozóra.

A regionális találkozó elõkészületi munkája során 2007. januárjától meg
lett hirdetve több elõzetes rendezvény a régió 3 megyéjében. A felmenõ
rendszerû mesemondó versenyek a következõ partnerek segítségével való-
sultak meg.
Békés megye: Sarkad – 1. sz. általános Iskola, (a Békés megyei döntõ idõ-
pontja: 2007. május 18, helyszín: Általános Iskola. Több száz gyermek je-
lentkezett a megye 31 iskolájából).
Csongrád megye: Szeged – Százszorszép Gyermekház , 
Bács-Kiskun megye: Kecskemét – Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Köz-
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mûvelõdési Szakmai tanácsadó és Szolgáltató Intézete (a Bács-Kiskun me-
gyei döntõre 2007. május 18-án pénteken került sor 10 órai kezdettel a
Császártöltési Általános Mûvelõdési Központban 35 gyermek vett részt a
megyei döntõn; 18 alsós és 17 felsõs mutatkozott be.)

A három megyében legjobban szerepelt gyermekek kerültek be a regio-
nális döntõbe (6-6 fõ), amelyet Békéscsabán a Békés Megyei Könyvtárban
rendeztünk meg.
Idõpont 2007. május 25-e (péntek) volt
A regionális mesemondó találkozó programja:

9.30 Megérkezés
10.00 Népmese rajzpályázat kiállításának megnyitója
10.15 Regionális mesemondó találkozó (közben rövid szünet)
13.00 Szendvicsebéd, 
13.30 Gyermekek részére játszóház,

Felnõttek részére tájékoztató a népmese napjáról, 
Beszélgetés a további együttmûködési lehetõségekrõl

14.45 Eredményhirdetés, díjak átadása

ÜVEGHÁZ48

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

É
L

E
T

F
A

Díjátadás



Megvalósult kapcsolódó és kísérõ rendezvények:
Népmese rajzpályázat legjobb alkotásainak kiállítása

A pályázat bírálói a beérkezett rajzokat zsûrizték és kiválasztották a dí-
jazott, illetve az országos kiállításra kerülõ alkotásokat. A több mint 1100
beküldött pályamunka értékelése nem volt könnyû feladat, igen sok kivá-
ló alkotás érkezett.

A kiállításon bemutatásra kerültek a gyerekek legjobb alkotásai, melyet
alapítványunk 2006 év végén hirdetett meg. A technikát szabadon választ-
hatták meg, lehetett rajz, tusrajz, festmény, akvarell, kollázs, montázs stb.

A legjobb mûveket beküldõk értékes tárgyjutalmakat nyertek és a mun-
káikról készült fotók  megjelentek a népmesék honlapján. 
3 kategóriában lehetett pályázni:

I. Kategória: óvodáskor 
II. kategória: általános iskolák alsó tagozatos tanulói 
III. kategória: általános iskolák felsõ tagozatos tanulói

Fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb korosztályt elérjünk, és a rajz-
pályázat nagyon alkalmas az óvodáskorúak bevonására is, hiszen a mesék
világának ábrázolása számukra a legalkalmasabb feladat.

A kiállítás mellett játszóházi foglalkozás várta az érdeklõdõket.

A projekt minden korosztály számára biztosított lehetõséget, hiszen az
óvodáskorúaktól a kamaszgyerekekig részt vehettek mind a rajzpályáza-
ton, mind pedig a mesemondó találkozón a szüleik, nagyszüleik és a peda-
gógusok segítségével. 
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A rendezvény az alábbi sorokkal zárult: „Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát
kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe
szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk to-
vább az eleinktõk kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltét-
lenül megõrzendõ, mesebeli kincseket!”

VISSZAJELZÉSEK
Fõleg a felkészítõ tanárok részérõl jött több visszajelzés, amelyben a
zsûri értékelését nagyon megköszönték, ugyanis a zsûri fontosnak tar-
totta, hogy segítséget nyújtson a felkészítõ tanároknak és szülõknek a
továbblépésben is.
Helyi TV-ben beszámoltak az eseményrõl.
2008-ban immár 3. alkalommal fogjuk megrendezni a találkozót.

TERVEK A JÖVÕRE

Az Alapítvány fontosnak tartja a hagyományunk népszerûsítését és a mai
formában való újraélesztését. Kiemelt szerepe van ebben a népmeséknek is. 

Ebben a témában a rajzpályázatokkal, a mesemondó találkozók megren-
dezésével és a nepmese.hu honlap mûködtetésével folyamatosan népsze-
rûsítjük a magyar meséket.

ÜVEGHÁZ50

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

É
L

E
T

F
A

Játszó



A Dél-alföldi régióban élõ, élelmiszerekkel kap-
csolatba hozható betegségekben (táplálékaller-
giában és -intoleranciában, pl. tej-, tojás-, liszt-,
szója-, stb. érzékenységben) szenvedõ gyerme-
kek és családtagjaik, valamint felnõttek összefo-
gása és érdekvédelme.

Információszerzés az élelmiszereket, tápsze-
reket, táplálék-kiegészítõket gyártó cégektõl a
termékek pontos összetételérõl;
Tájékoztatás, szaktanácsadás a hazai keres-
kedelemben kapható termékek összetételé-
rõl, a diétákba illeszthetõ termékek beszer-
zési forrásairól;
Mesterséges-adalékanyagok (színezékek, íz-
fokozók, emulgeátorok, stabilizátorok), mi-
ko-toxin, tartósítószerek, a génmanipulált
élelmiszerek és az országba bejutó import ter-
mékek veszélyeinek ismertetése;
Akciók és jogi lépések megtétele annak érdekében, hogy minden termé-
ken feltüntessék a származási és elõállítási helyet, a pontos összetételt;
Felhívni a hatóságok és a törvényalkotók figyelmét a tagjainkat érintõ,
és az egész népességet veszélyeztetõ problémákra.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2005 – 2007
Elõadások – Információ szolgáltatás a felnõtt lakosság illetve az általános és
középiskolák felé

2006 – 2007
Gyermeknap

2007
KLUB
Tanácsadó és Információs Szolgálat
Gyermekkarácsony
Eü-Bizottság

6725 Szeged, Remény u. 46, 
Felelõs vezetõ: 

Tokodiné Kun Zsuzsanna elnök
Tel: 62/634-402; 30/747-9027
E-mail: etelallergia@freemail.hu
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Vásárlói csoport létrehozása és mûködtetése
Kiadványok (7 féle allergia típusnak folyamatos bõvítése) megjelentetése
SZIN-2007

KIEMELKEDÕ PROGRAM

KLUB-2007
Az ételallergia gyógyítása nagyon egyszerûnek tûnõ feladat: nem szabad

azt fogyasztani, amire a szervezet kórosan reagál! Betartani annál nehe-
zebb!

Ezért az érintett réteg számára létrehoztuk és mûködtetjük a KLUB-ot,
havi egyszeri megjelenést biztosítva!

A Klub célja átadni azokat a gyakorlati praktikákat,melyek segítségével
tudatosabban választják ki az alapanyagot, könnyebben készítik és állítják
össze az ÉTRENDET odahaza is (nem kész terméket vásárol!), mivel a
KLUBBAN lehetõsége van kipróbálni a bemutatott étkek elkészítését!

Termékbemutatókon (kóstolóval egybekötve) sütés, fõzés során szerzünk
tapasztalatot egymástól, könnyen elkészíthetõ recepteket próbálunk ki és a
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saját kiadványunkban megjelentetjük. Olyan ételek elkészítése kerül bemuta-
tásra, melyeket szokatlan alapanyagokból állítanak elõ, az egyes éltelal-
lergiában szenvedõk számára: tej, tojás- és gluténtartalmú liszt kizárásával.
Az elkészített ételek kóstolására is lehetõsége van az érintettnek.
A szója- és rizstej készítõ gép segítségével fõzelékek sûrítési technikáját is-
merheti meg az érdeklõdõ.

A „Reform-kukta” program keretében bárki saját tej, és tojásmentes re-
ceptjét rendelkezésre bocsáthatja és a programsorozat tartalma alatt elké-
szíthetõ, amennyiben az alapanyagot könnyen be tudjuk szerezni. Esetleges
korábbi sikertelen ételkészítési tapasztalat esetén élelmiszeripari szakmér-
nök tud tanácsot adni a recept késõbbi sikeres elkészítéséhez-egyéni beszél-
getés keretében.

Dietetikus ad egyéni problémák esetén tanácsot, valamint rendelkezésre
bocsátja a Startcsomag a túlélésre címû kiadványt, mely kipróbált recepteken
túl olyan életvezetési praktikákat tartalmaz, melyekkel a táplálékallergiás
egyén kevesebb társadalmi segítségre szorul. Betekintést nyerhet az érin-
tett látogató a Táplálékallergia Adatbank kiadványba, valamint a Csongrád me-
gyei bioélelmiszer kalauz (praktikus segédlet tudatos vásárlóknak) címû kiad-
ványba.
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A két dokumentumot és az ételkészítõ berendezéseket a helyszínen meg
lehet rendelni.

Allergia kérdõívet tölhet ki a látogató. Ez a kérdõív késõbbi társadalom-
tudományi kutatások céljából feldolgozásra kerül, a látogató figyelmét pe-
dig a probléma felé irányítja lap olvasása és kitöltése.

Tanácsadó és Információs Szolgálat: célja az érdekvédelem biztosítása a
„betegek” minden korosztályának, elsõsorban a gyermekeknek és szüleiknek:
szó szerint a mindennapi betevõ falat megszerzése érdekében. A célcsoport-
tal közösen megfogalmazott igény szerint havi rendszerességgel személyre
szabott ÉTREND és Probléma Térkép felállítását végezzük! Kapcsolattartás:
levél, telefon, személyes megjelenés.

A rendelkezésre álló eszközök bemutatása, kezelésének betanítása
(Gabona tejkészítõgép, pároló edények stb.) szemléletmód váltással hogyan
tudja a szülõ a család életminõségén változtatni, miközben megtanulja -mi-
lyen arányban egyen gabonaféléket, zöldség, gyümölcs, húsféléket és házilag
hogyan készítse el a gabonatejeket! Gyakorlati próba elõtt az ANTSZ által biz-
tosított fõzési tanácsokat mutatunk be.
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Érdekvédelmet biztosítottunk a „betegek” minden korosztályának, elsõ-
sorban a gyermekeknek és szüleiknek: szó szerint a mindennapi betevõ fa-
lat megszerzése érdekében jogi, pénzügyi, egészségügyi, élelmiszerbizton-
sági akadályok elhárításában. A célcsoporttal közösen megfogalmazott
igény szerint heti rendszerességgel személyre szabott, intim légkörû ér-
dekvédelmi tanácsadást, ügyeletet tartottunk.

Ez a kapcsolattartás egyik leghatékonyabb módja lett a találkozásnak. Saj-
nos a nagy érdeklõdés és a személyes jellege miatt csak elõre bejelentkezett
egyénekkel, családokkal tudtunk érdemben foglalkozni.

SZIN-2007: Pályázat útján Egészségsátrat állítottunk fel a SZIN-en (Szegedi
Ifjúsági Napok). A vártnál nagyobb érdeklõdést és aktivitást kaptunk a fiata-
lok részérõl. A kitöltött 1200 db kérdõív alapján sajnos ezt a korosztályt sem
kíméli korunk betegsége: túlsúly, allergiás betegségek drasztikus növekedé-
se! Az allergiák nagy része felvilágosító munkával, tudatos étrend összeállítá-
sával, szemléletmód váltással megszüntethetõ. Természetesen itt vizsgálni
kell a genetikailag hozott vagy szerzett allergiákat.

A kérdõív adatait felhasználtuk a Norvég Projektünknél (errõl még vég-
leges döntés nem érkezett.) EGÉSZSÉGHÁZ felállítása igen népszerû volt,
különösen a makettjének megtekinthetõ a Százszorszép Gyermekházban 

Allergia és a kozmetikumok kapcsolata
Projektek szélesebb körben történõ megismertetése érdekébe bevontuk

a Médiát – Telin TV, Életmód magazint, Rádió 88, Kávéházi Esték prog-
ram füzetét, Szórólapok, Plakátok, ÁNTSZ, védõnõk és a speciális Szakor-
vosok bevonásával.

Projektek hatása a helyi közösségre:
Mindenképp az Információjuk bõvült, pontosabb lett, életmód változás,

életminõség javulása, személyes kapcsolatfelvétel és tartása!
Megelõzés szerepe, figyelem felhívás a tudatos vásárlásra adalékanyagok,
E-számok figyelése, fuzárium, mikotoxin szerepe és veszélye. 

VISSZAJELZÉSEK

Megnõtt a kiadványunk iránti kereslet! 
Publikáció Másképp ökológia, életmód, egészség c. negyed éves kiadványában.

Projektek utóélete: Klub havi egyszer, Tanácsadó és Információs Szolgá-
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lat – heti egyszer ügyelet, több a személyes kapcsolat, Szakorvosi kapcso-
lat, info igény növekedett!

Sok érdeklõdõt irányítunk a szakorvosi vizsgálatra, mert túl sok szülõ al-
lergiára gyanakszik, beazonosítás nélkül. Túl sok a magára maradt család
alapanyagok biztonságos beszerzése hiányos, metodika és segítség nélkül
nem tudják elkészíteni a célirányos étrendet!

TERVEK A JÖVÕRE

Ifjúság felvilágosítása, felkészítése a táplálék, étkezés összeállításánál,-
tudatos vásárlói magatartásra ösztönzés

Kezdeményezés óvodába, iskolákba való bevitelre,elõadások, Egészségnap
vagy HÉT megszervezése,Alapfogalmak pontos ismertetése RÖVIDEN, gya-
korlati tényekhez kötötten!

Folyamatban van a Hansági Alapítványi iskolával egy közös Projekten ke-
resztül (Konzorcium jött létre!)
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Az egyesület 1988-ban alakult, mûködési terüle-
te Szeged és vonzáskörzete. A nagycsaládok e 
fogyó népességû hazában pótolhatatlan értéke-
ket hordoznak. Feladatunk a családok, elsõsor-
ban a három- és többgyermekesek összefogása,
érdekképviselete, támogatása. Célunk a nagycsa-
ládban nevelkedõ gyerekek esélyegyenlõségének
elõsegítése, a családok (unokáktól a nagyszülõ-
kig) közösségeinek építése, a család és a nagy-
család értékeinek felmutatása az egész társada-
lom számára.Taglétszámunk jelenleg 150 család,
ami azt jelenti, hogy mûködésünk során közel
750 fõvel vagyunk kapcsolatban. Tagcsaládjaink
nagyrészét a szegedi lakosok alkotják, kb. egyötödrészben pedig a régió tele-
püléseirõl csatlakoznak hozzánk. Célunk a DKMT Eurórégió tagegyesületei-
vel és a Kárpát-medencei családszervezetekkel szakmai együttmûködések ki-
alakítása, fejlesztése, erõsítése, ifjúsági csoportunk bevonásával, kulturális,
szabadidõs programok szervezése a szabadidõ hasznos eltöltése érdekében.
Az elmúlt háron évben nagy lépéseket tettünk a határon átnyúló kapcsolat
építésében. A Csongrád Megyei Bíróság döntése alapján közhasznú egyesü-
letként mûködünk.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2006
Fészek körüli régiók találkozása (elõkészítõ)
Nagytalálkozás.uw.hu 2006 (ifjúsági csere) 

KIEMELKEDÕ PROGRAM

NAGYTALÁLKOZÁS.UW.HU 2006

Projekt születése:
Az egyesület ifjúsági csoportjának tagjai Ásotthalmon voltak együtt tábo-

rozni, ahol nagyon jó társaság gyûlt össze. Felmerült az ötlet, hogy nemzet-
közi szinten is jó volna, egy ehhez hasonló szellemiségû program keretében,
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velünk, egykorú fiatalokkal találkozni. Ekkor döntöttük el, hogy meghívjuk
Árvai Marát aki akkor még, DARISZI munkatársa volt, hogy tájékoztasson
bennünket lehetõségeinkrõl. Itt kezdtünk el szervezkedni, különbözõ témá-
kat vetettünk fel és felvettük a kapcsolatot a külföldi barátainkkal, és úgy dön-
töttünk, hogy az ifjúság 2000-2006 program nekünk van kitalálva az ötlete-
ink megvalósítására.

Az ötlettõl a pályázat elõkészítéséig eltelt 6 hónap alatt az ifjúsági csopor-
tunk tagjai személyes megbeszélésen vettek részt 12 alkalommal. Külföldi
partnereinkkel pedig e-mailen keresztül véglegesítettük a sok ötlet közül fõ
témánkat, az egészséges életmódot. Minden ország fiataljai utánanéznek a
hazájukban érvényben lévõ drogtörvényeknek, és azok betartásának. Illetve,
hogyan gondolkodnak a fiatalok a káros szenvedélyekrõl és az egészséges
életmódról. Felosztottuk a felmerülõ feladatokat személyekre és tudatosítot-
tuk mindenkiben, hogy mi lesz a feladata, hogy a lebonyolítás során össze-
hangolt csapatmunkában tudjunk dolgozni.

A cserében részvevõ fiatalok közösen írták a pályázatot a felnõtt segítõkkel,
témakörökre bontva (ebbõl partnereink is részesültek) és szétosztva dolgoz-
zutuk fel. Ezenkívûl a csere elõkészítésében, a partnerek toborzásában is se-
gítettek. Internetes Fórumon hetente értékeltük a projekt elõrehaladását,
közösen a partnerekkel. A megvalósításban a saját elképzeléseink alapján
szervezzük meg a különbözõ programokat.

A pogrammegvalósítása:
2006-ban egy öt országos cserét valósítottunk meg melyben a partner or-

szágok Szerbia-Montenegró, Horvátország, Szlovákia és Románia voltak.
Összesen 60 fiatal és 6 felnõtt segítõ dolgozott együtt. 

A cserében résztvevõ fiatalok kulturális közeledéséhez a nemzeti estek, a
színdarab elõkészítése és bemutatása, valamint a kézmûves foglalkozások já-
rultak leginkább hozzá, mivel ezekben a tevékenységekben egymásra voltak
utalva és a munka közben jobban megismerték egymást és egymás szokása-
it is. Nem szabad kihagyni a közös kirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
ténelmi Emlékparkba, ami kifejezetten kulturális és történelmi bemutatása
volt, melyet nagyon élveztek a fiatalok. Szintén ide kapcsolódik Magyaror-
szág nemzeti ünnepének, augusztus 20-ának a megünneplése, bemutatva a
cserében résztvevõ diákoknak az ünnep történelmi jelentõségét és a hagyo-
mányos tûzijátékot, melyet a Szarvasi fahídról szemléltek meg a program
résztvevõi. S, természetesen nem hagyhatjuk ki a búcsúestet sem, amikor
minden résztvevõ ország csoportja bemutatkozott egy saját készítésû mûsor-
számmal és közös énekléssel zárta a mûsort. A csoportmunkák szintén hoz-
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zájárultak a fiatalok kulturális közeledéséhez és személyes fejlõdésükhöz is,
hiszen egymástól tanulták az újságírás és -készítés fortélyait, de említhetjük
a weblap készítést is, amelyhez mindenki hozzáadott egy kicsit a saját tudá-
sából, egyben így gazdagítva a többiek már megszerzett tudását. Itt meg kell
említeni a mozgáskultúra csoportot is, akik egészen új színben világítottak
rá a mindennapi tornára és testmozgásra, új ötleteket és lehetõségeket adva
mindenkinek a mozgásra, testfelépítéstõl és erõnléttõl függetlenül.

Az egészséges életmódra nevelés, mint a program egyik alapköve, többek
között a közös, egészséges alapanyagokból készített, kalóriadús, de káros
anyagokat alig tartalmazó ételek készítése közben is megvalósult,
Buzoganova Katarina vezetésével. A fiatalok olyan ételeket ismerhettek és
kóstolhattak meg, melyeket könnyen el lehet készíteni és az alapanyagok
mindenhol beszerezhetõek. 

A hosszú távú kapcsolatok kiépítése szintén elkezdõdött, hiszen a prog-
ramban résztvevõ fiatalok a találkozó befejezése után is tartják egymással
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a kapcsolatot, általában a hagyományos postai úton és drótpostán, de az
egyesületek között is a hosszú távú együttmûködési lehetõségek kiaknázá-
sának lehetõségét vetették fel a programban résztvevõ ifjúsági vezetõk. En-
nek egyik konkrét eredményeként a romániai partnerek vállalták a jövõ évi
találkozó megszervezését, mivel õk akkor már Uniós tagországként ezt
megtehetik (de sajnos pályázatírási tapasztalat híján nem mertek hozzá-
kezdeni).

Az interkulturális együttmûködés a mûvészetek területén szintén teljes
mértékig megvalósult, hiszen a kézmûves csoportban Nagyné Rózsa veze-
tésével sokan sokféle technikával sokszínû mûvészeti alkotásokat hoztak
létre, amelyek össze lettek gyûjtve egy kiállítás erejéig és be lettek mutat-
va a szarvasi lakosságnak, akik részt vettek a zárómûsoron, illetve egy ki-
sebb létszámú kiállítási anyag a szervezõ egyesületben lett kiállítva, majd
a jövõ nyárig vándorkiállításként minden, a programban részt vett ország-
ban kiállításra kerül. Emellett a résztvevõk megismerték egymás zenei kul-
túráját és zenei ízlését is, mivel naponta lehetõség volt hangosítás haszná-
latára, és a különbözõ zenei alkotások bemutatására.

A program folyamán keletkezett szellemi termékek – a weboldal, a találko-
zó újságja, a találkozó alatt készült fényképek, szintén minden, a programban
részt vett fiatal számára eljuttatásra kerültek, ezzel is erõsítve a kötödést és a
kapcsolatokat a fiatalok között. 

A beszélgetések, amelyeket Pazman Viktorija vezetett, a fiatalokat érintõ
témákról szintén hozzájárultak az egyének és az országaik megismeréséhez,
a fiatalok véleményének formálásához, és bizonyos felvetett problémákhoz
való viszonyulásukhoz.

A sporttalálkozók, közösségi és sorjátékok, Natkai Károly vezetésével, erõ-
sítették az egészséges versenyszellem kialakítását, illetve az egészséges élet-
módra nevelés szükségszerûségét. A vegyes felállítású csapatok egyben segí-
tettek a tolerancia és egymás képességei elfogadásának erõsítésében.

A programban résztvevõ fiatalok nagy hányada úgy ítélte meg, hogy a csere
nagymértékben hozzájárult a személyes fejlõdésükhöz, amit a program utolsó
napján készített anonim felmérés elemzésével és a találkozóról készített beszá-
molók alapján állapítottunk meg. 

A csereprogramban közvetlenül részt nem vett fiatalok szintén részesül-
nek a program eredményeibõl, hiszen a kézmûves kiállítás eljutot minden
országba, amely részt vett a találkozón. Emellett a már említett újság és
fényképek is bemutatásra kerülnek a programban részt vett egyesületek-
ben, illetve a találkozó iwiw odalán lehet kapcsolatot tartani a résztvevõk-
kel, informálódni a tevékenységekrõl. 
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A találkozóról készült egy riport és egy televíziós hírösszeállítás a szarvasi
televízióban; megjelentek cikkek a Szarvas és Vidéke címû újságban, illetve a
résztvevõ országok sajtójában – sajnos nem kaptunk még visszajelzéseket;
több írás is megjelent az alábbi honlapokon: a Fészek Nagycsaládosok Szege-
di Egyesületén (www.feszekszeged.hu), a Dél-alföldi Regionális Civil Portá-
lon (www.civil.d-alfold.hu), a találkozó honlapján (www.nagytalalkozas.hu)
és Bácskossuthfalva honlapján (www.bacskossuthfalva.co.sr), ezeken a helye-
ken a fiatalok értesülhetnek a találkozóról, és az ott történtekrõl, illetve be-
kapcsolódhatnak a találkozó utóéletébe.
A helyi közösségekre gyakorolt hatás:

A programban résztvevõ fiatalok helyi közösségei nagyon pozitív hozzáál-
lást biztosítottak a csere elõkészítése alatt is, hisz a fiatalok egy része a tágabb
helyi közösség bevonásával tudott csak eljutni a találkozóra (utazási költsé-
gek megtérítése dotációból), illetve a programban felhasznált eszközök egy
része szintén a szélesebb helyi közösség támogatásából valósult meg (a kü-
lönbözõ festék, és más kézmûves anyagok egy részét a szegedi PRINTKER
cég adományozta), míg a szervezett programoknál segítséget nyújtott a szar-
vasi arborétum és az uszoda, valamint a magánszemélyek is kivették részüket
a program sikeres megvalósulásának elõsegítésében (Román Angéla – logisz-
tikai segítség, Gombárné Hajni – helyi problémák hatékony elhárítása, Papp
Sándorné Edit – szárazvirág kép készítése ).

A projektért felelõs személy Kiss Erzsébet volt, aki a programokat átlátta
összehangolta és a következõ napra elõkészítette, beszerezte a rendelkezésre
nem álló eszközöket. Valamint a helyi lakossággal a kapcsolatot tartotta és tá-
mogatókat szervezett a helyi szolgáltatók körében.
Utóhatás: 

A csereprogramban résztvevõ országoknak az életében nagy jelentõséggel
bírt a találkozón való részvétel a fiataljaik számára, hiszen nem egyszerû egy
ilyen méretû és jelentõségû találkozóra eljutni. A program megvalósítása után
érkezett információk alapján komoly visszhangja volt a találkozónak, mert a
cserében részt vett fiatalok nagyon sok kellemes élménnyel, új tudással és ta-
pasztalatokkal és sok új ismerõssel, kapcsolatokkal tértek haza, amelyeket a
cserében részt vett egyesületek a jövõben maximálisan megpróbálnak kihasz-
nálni a saját javukra.

A csere során készült kézmûves tárgyakból vándorkiállítást szerveztünk
ami mára gyakorlatilag félig bejárta Közép Európát. Bemutatásra került a
partner szervezetek nagyobb rendezvényein, Szegeden a Százszorszép Gyer-
mekházban, a Fészek Nagycsaládosok karácsonyi rendezvényén több mint
700 fõ tekintette meg. 
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VISSZAJELZÉSEK 

2006-ban egy nagyon fontos és hasznos folyamatot indítottunk el. Ez a fo-
lyamatosan érkezõ visszajelzésekbõl és érdeklõdésekbõl látszik. A partnere-
ink viszont nem elég felkészültek egy hasonló pályázat beadásához, és a prog-
ram megvalósításához. Így az idén újabb programot szeretnénk megvalósítani
melynek célja az egészséges életmód mellet a Fiatalok Lendületben Program-
pályázatok megismertetése és pályázatírási segítségnyújtás.

TERVEK A JÖVÕRE

Az idén új pályázatot adtunk be a Fiatalok Lendületben Programra, ami
egyben a Nagytalálkozás folytatása lesz. Ebben a programban az egészséges
életmód mellett hangsúlyt fektetünk a Fiatalok Lendületben Program meg-
ismertetésére a partner országokból érkezett fiatalok részére, a tájékoztatás
pályázat írási szakmai segítséggel is párosul. Elõkészítjük az FLP 4.3-as kép-
zéses pályázatát és ezt szeptemberben be is adjuk, így a DKMT régión belül,
elõsegítjük a fiatalok és felnõtt kísérõjük szakmai fejlõdését.
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A Fõnix Dance 2005 Tánc és Sportegyesület
2004 decemberében alakult. Tagjaink több éve,
többen közülük több mint tíz éve táncosok, hol
együtt, hol külön voltak tagjai különbözõ tánc-
egyesületeknek. A kecskeméti Katona József
Színház nagysikerû Cirkuszhercegnõ címû ope-
rettjének próbaidõszaka alatt kovácsolódtak ösz-
sze, azóta együtt dolgoznak, edzenek, koreográ-
fiákat készítenek, bálakon, rendezvényeken
lépnek fel. Az egyesület célcsoportja közel azo-
nos a Youth in Action program célcsoportjával,
egyesületünk tagjai 14 és 29 év közé esnek. Tag-
jaink közül mindenki valamiféle mûvészeti
„munkát” végez, többségünk színházban táncol,
ezen felül koreográfiákat készít, táncot oktat, ze-
nél. Célunk, hogy kiemelkedõ, minõségi pro-
dukciókat alkossunk, munkánkkal komoly ered-
ményeket érjünk el a tánc több területén: show
tánc, balett, kortárs, jazz, latin és standard táncok, hip-hop és break kategó-
riákban, különbözõ országos és nemzetközi versenyeken, valamint fellépése-
iken, bemutatóikon elnyerjük közönségünk tetszését. 2006 októberében az
’56-os események 50. évfordulójára készült 56 csepp vér rock musical táncka-
rában táncoltunk, ahol lehetõségünk volt együtt dolgozni Magyarország leg-
nevesebb mûvészeivel, a Papp László Sportarénában. Egyesületünk számos
nemzetközi projektben vett már részt rövidke történelme alatt. Tagjaink elõ-
ször 2003-ban kerültek kapcsolatba a Youth programmal, és azóta tevékeny
résztvevõi a programok szervezésének, és csoportok bevonásának.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2006
Dance All Around Europe! 2006 július
Solidary volunteers at the city council of Elche 2006 – 2007

63FÕNIX DANCE 2005 
DANCE & SPORT CLUB

???
Dóka Gábor elnök
Honlap: www.fonixdance.hu

www.daaeu.tar.hu
Email: doka.gabor@fonixdance.hu
Tel: 30/687-9896
Msn: doka.gabor@hotmail.com
Skype nick: Ntscha



KIEMELKEDÕ PROGRAM

DANCE ALL AROUND EUROPE!

Magyarországon az Ifjúság 2000 – 2006 Programban a Dance All Around
Europe! volt a legnagyobb összeggel támogatott projekt. Tíz országból ér-
kezett partnereink (Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Görögor-
szág, Lettország, Olaszország, Szlovákia, Spanyolország és Magyarország)
70 fiatalja nem mindennapi mûvészeti tevékenységet folyat (zenélnek,
énekelnek, lemezlovasok, zsonglõrködnek, hip-hop-ot, break-et, showtán-
cot táncolnak, capoeira-znak), melyeket lehetõségek, kapcsolatok hiányá-
ban külföldi fiataloknak korábban nem tudtak megmutatni. A projekt cél-
ja olyan társadalmi és földrajzi szempontból hátrányos helyzetben élõ
fiatalok összehozása volt, akiknek támogatás nélkül nem lett volna lehetõ-
ségük találkozni, együtt egymástól tanulva alkotni. A résztvevõk nagyobb
része a cserét megelõzõen sohasem járt külföldön. 

A Fõnix Dance 2005 Tánc és Sportegyesület fiataljai 2005 augusztusában
határoztak úgy, hogy a más nemzetközi projektek során gyûjtött tapaszta-
lataikat felhasználva életre hívják a Dance All Around Europe! csereprojek-
tet Kecskeméten. Tagjaink aktív társadalmi életet élnek, jó kapcsolatot
ápolnak a helyi kulturális élet vezetõivel, valamint a városvezetéssel is, ami
megkönnyítette a szervezést.
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Szervezetünk fiataljai az elõkészítés során összegyûjtötték az informáci-
ókat az érkezõ csoportokról, a külföldi fiatalok véleményének kikérésével
kialakították a végleges programot, a program során folyamatosan segítsé-
get nyújtottak a tájékozódásban, és megszervezték a csere logisztikáját.

Az ifjúsági csere 2006. július 7-18. között került megrendezésre. A kül-
földi fiatalok kecskeméti tartózkodásuk alatt kifejezhették gondolataikat,
tapasztalataikat, véleményüket az európai öntudatról, illetve a társadalmi
kirekesztettségrõl és emberi jogokról szóló workshopok, beszélgetések so-
rán, közösen próbáltak választ keresni, miért alakulhat ki a kirekesztés, és
hogyan lehet küzdeni ellene. Összehasonlították, hogy egyes országokban
hogyan nyilvánul meg az európaiság, milyen az egyes társadalmi csoportok
viszonya, és milyen eszközök állnak rendelkezésre a csoportok közti eset-
leges feszültségek feloldására. 

A fiatalok az együtt töltött idõszak alatt több spontán fellépéssel örven-
deztették meg Kecskemét lakóit, sõt egyszer egy egyesület felkérésére rák-
beteg gyermekeknek tartottak elõadást.

Kecskemét megismerését szolgálta az általunk szervezett City Rally,
melynek során a fiatalok olyan helyekre is bejuthattak, ahová általában
nem lehet, így betekintést nyerhettek a színház kulisszái mögé, felmehet-
tek a színpadra, valamint felmászhattak a Nagytemplom tornyába is, me-
lyet 2 éve lezártak a nagyközönség elõl. 

Reggelente egy-egy nemzet fiataljai kaptak lehetõséget, hogy reggeli rá-
diós ébresztõmûsort szerkesszenek a többieknek a kollégiumi rádión ke-
resztül.

A program során bemutatásra került az Ifjúság 2000–2006 Program és an-
nak folytatása, a Fiatalok Lendületben 2007 – 2013 Program, hogy a résztve-
võk beható ismereteket szerezzenek a projekt támogatójáról.

Esténként bulikat szerveztünk, melyeken a helyi fiatalok is részt vehet-
tek, amennyiben elõzetesen napközben is meglátogatták programjainkat.
A program során közösen terveztünk egy pólót, melyet a csere végén min-
denki megkapott. Készítettünk egy videofilmet is, melyet elkészítését kö-
vetõen eljuttattunk partnereinknek. Számos másolatot készítettünk róla,
így bárkinek szívesen eljuttatjuk, aki érdeklõdik iránta.

A projekt során minden résztvevõ javaslatot tehetett a következõ napi
programra, és elmondhatta véleményét az egész cserével kapcsolatban.
Megtehette ezt akár a saját vezetõjén keresztül, akár az üzenõfalon nap-
közben vagy az esti értékelések során. Többször elõfordult, hogy a résztve-
või javaslatokat megfogadva egyes programelemeket megváltoztattunk, így
sikerült a mindenki igényének megfelelõ ifjúsági cserét megvalósítanunk.
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A program fõ attrakciója volt a közösen koreografált záró táncbemutató, mely
a koronát helyezte fel a 10 napos csereprogramra. Erre július 15-én este ke-
rült sor, amikor a nemzetközi csoport a Kecskemét fõterén felállított színpa-
don mutatta be a csere során közösen összeállított elõadást, hatalmas siker-
rel. A helyszínen kb. ötezren, és további kétezren az internet elõtt követték
az eseményeket. Az elõadás is méltó volt a résztvevõk által összeállított mot-
tóhoz: „Bár különbözõ országokból érkeztünk, más nyelvet beszélünk, külön-
bözik az életstílusunk, kultúránk, de emberek vagyunk, és mind itt vagyunk,
egy emberként érzünk, látunk és hallunk; együtt, közösen egy emberként kéz
a kézben.” A záróshow-t követõen a kecskeméti székhelyû regionális rádióval
együttmûködésben egy fergeteges utcabál vette kezdetét. Kb. négyezren bu-
lizták át az éjszakát résztvevõinkkel, a rádióban a mi DJ-ink zenéltek, spanyol
rapperünk pedig élõben rappelt.

A projekt az összes résztvevõ és partnerszervezet teljes megelégedésével
zárult, bízva a további együttmûködésben, további közös projektek megva-
lósításában.

Az utómunkálatok során elkészítettük a projektrõl szóló videofilmet, vala-
mint elkészítettünk egy honlapot, melyen azóta több más, a YOUTH Program
keretében megvalósításra került projektünk összefoglalója is megtalálható.

A partnerszervezetek közül többen is olyan résztvevõket válogattak,
akiknek még az utazási költségek 30%-ának kifizetése is problémát jelen-
tett. Ebben az esetben maga a szervezet fizette a fennmaradó részt. Sõt, a
lettek esetében mi vettük meg a jegyet elõre nekik és a cserére küldte a
partnerszervezet a 30%-ot.

A projekt nagy sikere minden várakozásunkat messze felülmúlta, rengeteg
új kapcsolatot szereztünk. Sokan keresték fel egyesületünket, hogy hallottak 
a programról és szeretnének szerepet vállalni szervezetünkben. A cserén fel-
merültek újabb ötletek is (csere, Európai Önkéntes Szolgálat). Azóta már több
csereprogramban vettünk részt és a jövõben is tervezzük, hogy résztvevõként
és szervezõként valósítunk meg csereprogramokat, sõt, egy nemzetközi kép-
zés szervezését is megkezdtük. Igyekszünk minél több helyi fiatalt bevonni a
programjainkba, hogy elõsegítsük aktív társadalmi szerepvállalásukat.

A projekt során megtanultuk, hogyan lehet tartalmas, mégis szórakozta-
tó ifjúsági programot szervezni. Elmondhatjuk, hogy a cserének köszönhe-
tõen rengeteg tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Büszkék vagyunk arra,
hogy szervezõi lehettünk egy ilyen jól sikerült programnak.

A projektrõl további információ található a www.daaeu.tar.hu honlapon,
a Fõnix Dance 2005 Táncegyesület www.fonixdance.hu weboldalán. A
képgaléria a http://www.kep.tar.hu/daaeu weblapon érhetõ el.
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Helyi:
A helyi közösség eddig is ismerte csoportunkat a színházból, de a csere-

program segítségével sokkal közelebb kerültünk olyan csoportokhoz is, akik
eddig nem érdeklõdtek egyesületünk tevékenysége iránt. A projekt óta több
együttmûködési megállapodás is született, pl. a regionális rádió tevékenyen
szeretne részt venni következõ programjaink valamelyikében, közvetíteni mi
történik, esetleg egy rádió workshopot csinálni a stúdiójukban. A helyi közös-
ség reményét fejezte ki, hogy ez nem csak egy egyszeri alkalom volt, nagyon
sok fiatal szeretne bekapcsolódni a jövõben ilyen projekt szervezésébe. 

Szakmai:
A Youth Program magyarországi záró rendezvényén díjat nyertünk, és

mintaprojekt lett a Dance All Around Europe! projekt. Valamint Párizsban
a Tool Fairen az európai záró rendezvényen képviselhettük Magyarorszá-
got a projekttel.

A projektrõl megjelent egy dvd, melyen a cserén készült videók, illetve a
média workshop által összeállított anyag kapott helyet, a dvd elérhetõ a
szegedi DARISZI-ben, és a Mobilitás könyvtárában is. Valamint a cserérõl
tudósító weboldal elérhetõ a www.daaeu.tar.hu-n.

Bár a projektnek lassan 2 éve vége, az utóélet még mindig aktív, számos
volt résztvevõvel tartjuk a kapcsolatot, van közülük olyan, aki ezen a nyá-
ron csoportot vezetve tér vissza Magyarországra.
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ÜVEGHÁZ

Több projektötlet is napvilágot látott. Mindenhonnan csak támogatást
kaptunk jövõbeli projektek megvalósításához. A projekt hatására egyesüle-
tünk szerves része lett a kecskeméti ifjúsági munkának, az ifjúsági életnek,
egy biztos bázisa a további együttmûködéseknek, projekteknek, csereprog-
ramoknak, mely nagyon jó a helyi fiataloknak és az egyesület tagjainak is.
Megpróbálunk a jövõben minél több helyi fiatalt bevonni az ifjúsági csere-
programokba, megéreztetni velük, mi miért is csináljuk. Mivel további cse-
reprogramok tervezése jelenleg is folyamatban van, különbözõ, egymástól
távoli mûvészetek ötvözését szeretnénk megvalósítani, így a megszerzett
kapcsolatok fenntarthatóak és használhatóak maradnak.

TERVEK A JÖVÕRE

Jelenleg két pályázatunk is elbírálás alatt van. Az egyik egy csereprogram, a
másik pedig egy képzés EVS küldõ fogadószervezeteknek és az EVS iránt ér-
deklõdõ fiataloknak. Mindkét program helyszíne Kecskemét lesz és ezen a
nyáron fognak megvalósulni. Bõvebb információ: www.fonixdance.hu. 
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A homokháti kistérség iskolái NATRAFORGÓ
PROGRAM néven 1997-ben dolgozták ki a kis-
térségi közoktatási együttmûködés koncepcióját,
melyben egy több színtéren zajló, közös fejlesztõ
munka alapelveit és feladatrendszerét határozták
meg. A kistérségi közoktatási együttmûködés az
azóta eltelt idõszakban bebizonyította létjogo-
sultságát, s az ennek során létrejövõ szakmai ta-
lálkozók, tapasztalatcserék, versenyek, progra-
mok jelentõsen hozzájárultak a kistérségi
iskolákban folyó szakmai munka fejlesztéséhez. 

1998. június végén Mórahalmon megalakult, majd 2001. õszén bejegyezték
civil szervezetként a Homokháti Iskolaszövetséget. Mára 22 általános iskola
csatlakozott a szövetséghez. 

A Homokháti Iskolaszövetség kistérségi hatókörû közhasznú társadalmi
szervezet, egy olyan szakmai együttmûködés, melynek legfõbb célja a he-
lyi iskolafejlesztési elképzelések összehangolása, a korábban kialakult
szakmai együttmûködési formák folyamatos fejlesztése, bõvítése. 

Az elmúlt idõszak legnagyobb közös sikere az volt, hogy létrejött egy olyan
hatékony szervezeti kultúra és menedzsmentkapacitás, mely alkalmassá teszi
az iskolaszövetségi partnereket nagyobb volumenû fejlesztõ programok ki-
dolgozására és minõségi megvalósítására. Talán ennek is köszönhetõ, hogy
2000 õsze óta – a gesztorintézmény irányításával zajló – hat sikeres közokta-
tási Phare és egy HEFOP program révén nagyléptékû kistérségi fejlesztõ te-
vékenységek megvalósításához kaptunk komoly támogatást.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2004
MIASZÖSZ PROGRAM – a MIASZÖSZ Magyarországi Iskolaszövetsé-
gek Szövetsége országos hálózati együttmûködésének kialakítását, fej-
lesztését célzó projektek – 3 x 3.000.000 Ft.- (NCA) (2004 – 2006)

2006
Van még, AMI A SZÍVEDET NYOMJA? PROGRAM, 1.000.000 Ft.-
(SZMM) – regionális tiniparlament megrendezése
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6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.
Kiss Sándorné elnök
Honlap: www.hisz.hu
E-mail: porimisi@morahalom.sulinet.hu
Tel./Fax: 62/281-059; 30/222-4087
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2007
HISZünk benne! PROGRAM – 1.000.000 Ft.- (OKA) – kistérségi prog-
ramok megvalósítása
Ami (és aki) a szívedet nyomja! PROGRAM – 160.000 Ft.- (Csongrád
Megyei Közgyûlés) – regionális tiniparlament megrendezése

KIEMELKEDÕ PROGRAM

AMI A SZÍVEDET NYOMJA! PROGRAM – TINIPARLAMENT SZERVEZÉSE

(1 KISTÉRSÉGI, 2 MEGYEI, 5 REGIONÁLIS)

Háttérinformáció
A magyarországi általános iskolákban a szabad véleménynyilvánítás, az

érdekek megfogalmazása és képviselete, az iskolai demokrácia mûködése
még gyerekcipõben jár. 

Az általános iskolákban az iskolai demokrácia gyakorlata nem megfele-
lõen mûködik, ennek egyik oka az, hogy sem a gyerekek, sem a pedagógu-
sok nem ismerik kellõképpen a tanulók jogait és kötelezettségeit. 

Az iskolai diákönkormányzatok egymástól elszigetelten mûködnek,
nincs együttmûködés a diákönkormányzatok között. Így az egyes helyeken
megszületõ eredmények nem válnak hozzáférhetõvé mások számára. 

Megítélésünk szerint a demokrácia alapjait az iskolában kell elsajátítani,
s egy ilyen típusú szakmai rendezvény hozzájárulhat ennek fejlesztéséhez
s a civil társadalomban tevékeny szerepet vállaló generáció képzéséhez.

Elõzmények
1999 végén a Homokháti Iskolaszövetség és a mórahalmi Móra Ferenc

Általános Iskola és Szakiskola közös szervezésében kistérségi diákparla-
mentet szerveztünk. Ezen a kistérségi diákparlamenten született az az öt-
let, hogy a rendezvényt lehetõség szerint bõvítsük megyei nagyságrendû-
vé, ugyanis az általános iskolás korosztály számára ilyen jellegû
kezdeményezés még nem történt. 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa (GYIA-99.1/1891-A), a So-
ros Alapítvány és a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatásá-
val 2000. december 1-én 49 (!) Csongrád megyei általános iskola és 1
határontúli iskola (Csíkszentmárton, Erdély) 209 (!) képviselõjének rész-
vételével „AMI A SZÍVEDET NYOMJA” címmel megyei tiniparlamentet
rendeztünk Mórahalmon az általános iskolai diákönkormányzatokat képvi-
selõ gyerekek és diákönkormányzatot segítõ pedagógusok számára.
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A visszajelzések pozitívak voltak, s 2001-ben is folytathattuk a diákön-
kormányzatok között megindult alkotó párbeszédet. 2001. november 30-
án „AMI A SZÍVEDET (még mindig) NYOMJA” címmel második alkalom-
mal rendeztünk megyei tiniparlamentet. A rendezvény nagyságrendje
(elõadói és résztvevõi létszám) az elõzõ évihez hasonló volt. A mintaérté-
kû diákönkormányzatok mûködése során születõ tapasztalatok minél na-
gyobb körben történõ „közkinccsé” tétele céljából az eddigi megyei nagy-
ságrendû tiniparlamentek megrendezése után a 2002/2003-as tanévben
regionális tiniparlament megszervezését terveztük a dél-alföldi régió álta-
lános iskolai diákönkormányzati képviselõk és az õket segítõ pedagógusok
számára.

2003. február 24-én „AMI A SZÍVEDET (egyfeszt) NYOMJA…” címmel
elsõ alkalommal szerveztünk regionális tiniparlamentet a Dél-alföldi Régió
általános iskolai diákönkormányzatait képviselõ gyerekek és a diákönkor-
mányzatokat segítõ pedagógusok számára. Örömünkre szolgál, hogy a re-
gionális tiniparlamenten a Dél-alföldi Régió 67 iskolájának 220 diákja és
pedagógusa vett részt. 

2004. április 5-én „Ami a szívedEUt nyomja…” címmel második alka-
lommal szerveztünk regionális tiniparlamentet (EU-s témákban) Mórahal-
mon a dél-alföldi régióban mûködõ általános iskolák diákönkormányzatot
képviselõ tanulói és segítõ tanárai a Dél-alföldi Régió 50 iskolájának 190
résztvevõje részére.

2005. november 28-án „Ami (már nem csak) a szívedet nyomja!” cím-
mel harmadik alkalommal szerveztünk regionális tiniparlamentet Móra-
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Ami a szívedet nyomja...



halmon a dél-alföldi régióban mûködõ általános iskolák diákönkormányza-
tot képviselõ tanulói és segítõ tanárai a Dél-alföldi Régió 56 iskolájának
214 résztvevõje részére.

2006. október 6-án „van még, AMI A SZÍVEDET NYOMJA?!” címmel
negyedik alkalommal szerveztünk regionális tiniparlamentet Mórahalmon,
melyen a Dél-alföldi Régió és a MIASZÖSZ Magyarországi Iskolaszövetségek
Szövetsége 48 általános iskolájának több mint 200 képviselõje vett részt.

2007. december 14-én „Aki (és ami) a szívedet nyomja!” címmel már
ötödik alkalommal szerveztünk regionális tiniparlamentet.
Bár a források nem megfelelõ rendelkezésre állása miatt csökkent a lét-
szám, de a regionális tiniparlamenten még így is a Dél-alföldi Régió 27 ál-
talános iskolájának 120 képviselõje vett részt. Ezek alapján a tiniparlament
továbbra is a Dél-alföldi Régió egyik legnagyobb szabású, regionális kere-
tekben zajló gyermekrendezvénye.

Illeszkedés a régió ifjúsági helyzetelemzéséhez
A regionális tiniparlamentek szellemisége abszolút mértékben szinkron-

ban van a „Dél-alföldi regionális ifjúsági helyzetelemzés 2005-ben” megfo-
galmazott kitörési pontokkal:
Helyi társadalom fejlesztése

„A helyi közélettõl való elfordulás, a kormányzati, önkormányzati intéz-
ményrendszerbõl való kiábrándultság kezelésére alkalmas lehet olyan
programok kezdeményezése és támogatása, amely az ifjúság bevonására
irányul minden helyi társadalomfejlesztési folyamatba.”

Megítélésünk szerint a regionális tiniparlament az általános iskolás kor-
osztály ilyen irányú nevelésével hozzájárulhat a civil társadalomban tevé-
keny szerepet vállaló felnövekvõ generáció képzéséhez.
A fiatalok aktív részvétele, ifjúsági kezdeményezések

„Támogatni kell az olyan programok, rendezvények létrejöttét, ahol a fi-
atalok interaktív, alkotó módon vonódnak be az eseményekbe.”
Megítélésünk szerint a regionális tiniparlamenten a 10-14 éves korú gye-
rekek interaktív módon válnak részeseivé az eseménynek – a szekciófoglal-
kozások az aktív részvételt célozzák.
Települési és regionális identitás
„Egészséges települési, és regionális identitás kialakítására lehetõséget

biztosító, a fiatalok aktív részvételével zajló fejlesztõ programok erõsítése,
újak kezdeményezése.”

Megítélésünk szerint a regionális tiniparlamentek megrendezése kap-
csán elmondható: gyerekek részvételével megvalósuló, egészséges regioná-
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lis identitást kialakító rendezvény. Az „Ami a szívedet nyomja” tiniparla-
ment-sorozat a miénk, a Dél-alföldi Régióé!
Regionális ifjúsági és civil hálózatok erõsítése.
„A régió fejlesztési tervének egyik prioritása a hálózatok létrejöttének tá-

mogatása, fejlesztése.”
Megítélésünk szerint a regionális tiniparlament nem-formális hálózati

együttmûködést alakított ki az elmúlt években a dél-alföldi általános isko-
lai diákönkormányzatok között. 
Nem-formális pedagógia megerõsítése

„…a társadalmi változások generálta képzési, nevelési kihívásokra az oktatá-
si rendszer egyedül, önmagában képtelen megfelelni. Az oktatási intézmények
szerepe gyengül, míg a kortárscsoportoké felerõsödik. Számos, a munkaerõpi-
acon és az életben nélkülözhetetlen egyéni és szociális kompetencia elsajátítá-
sára a kortárscsoportokban, iskolarendszeren kívül nyílik lehetõség. Ilyen az
együttmûködés, tolerancia, érdekérvényesítés, tervezés, projektmenedzsment,
interkulturális tanulás. stb. Erõsíteni kell mindazon szereplõket (ifjúságsegí-
tõk, animátorok, nem-formális képzõk, képzõ intézmények, szabadidõ peda-
gógusok), akik megteremtik a nem-formális tanulás környezetét.”

Megítélésünk szerint a regionális tiniparlament a nem-formális pedagó-
gia klasszikus színtere – a szekciófoglalkozások fejlesztik az együttmûkö-
dési készséget, segítenek az érdekérvényesítésben és a toleranciára neve-
lésben, a gyerekek konfliktuskezelési technikákat sajátítanak el, vezetõik
pályázatírási és projektmenedzsment ismereteit bõvítik.
Információs társadalom

„A fiatalok elérésének, fejlesztésének egyik eszköze a virtuális közössé-
gek építése, fejlesztése.”

A regionális tiniparlamenteken a Homokháti Iskolaszövetség portálja is
bekapcsolódott az információk áramoltatásába, a disszeminációs tevékeny-
ségek megvalósításába, a kialakult kapcsolatok továbbfejlesztésébe, a gye-
rekek interaktivitásának fejlesztésébe.
Eurorégió

„A határokon átnyúló ifjúsági és civil kapcsolatok ennek a fejlesztési fo-
lyamatnak erõs gerincét fogják képezni a jövõben, így ezeket meg kell erõ-
síteni.”

A regionális tiniparlamenteken több ízben a határokon túlról is érkeztek
résztvevõk és bemutatkozó diákönkormányzatok (Erdély, Vajdaság).
Civil utánpótlás

„A régióban mûködõ civil szervezetek forrásfelvevésének egyik korlátja,
a szervezeten belüli humánerõforrás utánpótlásának hiánya.”
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Megítélésünk szerint a regionális tiniparlament az általános iskolás diákön-
kormányzati képviselõk képzésével hozzájárulhat az utánpótlás neveléséhez.

VISSZAJELZÉSEK 

A visszajelzések pozitívak voltak, s arra ösztönöznek bennünket, hogy
lehetõség szerint a jövõben is folytassuk a diákönkormányzatok között
megindult alkotó párbeszédet.

A regionális tiniparlamentekrõl a közvéleményt több alkalommal tájé-
koztattuk: 
Nyomtatott média: Délmagyarország, Szabad Föld
Internetes felületek:
www.mobilitas.hu; www.civil.d-alfold.hu; http://aula.info.hu;
www.sulinet.hu; www.morahalom.hu; www.hisz.hu; www.promenad.hu
www.index.hu; www.miaszosz.hu; 

TERVEK A JÖVÕRE

Úgy gondoljuk, hogy a kezdeményezés 8 alkalommal történõ „tesztelése”
után (1 kistérségi, 2 megyei, 5 regionális) kellõ referenciával vállalhatjuk a
folytatás (regionális tiniparlament + regionális diákparlament) megszervezé-
sét, a sikeres lebonyolításhoz szükséges szellemi kapacitás, valamint anyagi
és tárgyi erõforrások elõteremtését.
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A Junior Achievement Magyarország Alapítványt
(JAM) 15 évvel ezelõtt alapította, a Munkaügyi
Minisztérium és a Soros Alapítvány kezdeménye-
zésére, 5 vállalat, intézmény, a Fusion Befekteté-
si Rt., az Ernst and Young Kft., a Philip Morris
Magyarország Kft., a Munkaadók és Gyáriparos-
ok Országos Szövetsége és a Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetsége.

A JAM küldetése, hogy gazdasági oktató-
programokat fejlesszen ki, rendezvényeket
szervezzen, amelyek az üzleti élet és az oktatás
együttmûködésén keresztül hozzásegítik a fia-
talokat ahhoz, hogy megértsék a piacgazdaság
mûködését, a társadalmi kérdések és a környe-
zetvédelem mellett elkötelezett vállalkozás lé-
nyegét, szerepét a világgazdaságban, és a gazdaságnak a saját jövõjükre
gyakorolt hatását. Gazdasági oktatóprogramokat biztosítson, általános- és
középiskolások részére mind a 12 évfolyamon, üzletember-diáktalálkozók
és tanárképzések szervezése, a gazdasági élet iránt érdeklõdõ diákok okta-
tása. A JAM sokszintû, kommunikáció alapú magán- és közszféra közötti
együttmûködéseket valósít meg, arra biztatva az üzletembereket, hogy ön-
kéntesként vállaljanak részt az üzleti ismeretek oktatásában, üzleti tapasz-
talataik átadásában, testületi tagokként a JAM szervezetben és a program
kiterjesztésében.

Alapítványunk célja az elméleti és a gyakorlati ismeretek oktatása diá-
koknak a piacgazdaság jelentõségérõl, a vállalkozások szerepérõl és a gaz-
daság saját jövõjükre gyakorolt hatásáról. Célunk elõsegíteni, hogy az isko-
lából kikerülõ fiatalok sikeres felnõttek legyenek, hogy már az iskolaéveik
alatt felkészüljenek a munkaerõ-piaci kihívásokra. Fontosnak tartjuk eljut-
tatni azokat az alapvetõ gazdasági információkat a fiatalokhoz, a különös
képen a hátrányos helyzetben vagy régióban élõkhöz, a következõ évtize-
dek politikai és gazdasági vezetõihez, amelyek nélkül ma már a siker nehe-
zen elképzelhetõ a számukra.

A JAM szerepe a vállalkozások fejlesztésében az, hogy azt a generációt
segítjük a tevékenységeinkkel, amelyik az iskolából kikerülve képes lesz
önálló vállalkozás indítására és olyan vállalkozói készségekkel lesz felru-
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házva, mellyel megállja a helyét a gazdasági életben. Alapítványunk a fo-
lyamatos képzések mellett, a fiatalokat naprakész, pontos információkkal
látja el különbözõ fórumokon keresztül. Az elméleti és gyakorlati oktatás
mellett a fiatalok napi támogatásban részesülnek, a régiókban dolgozó fel-
készült munkatársaink segítségével. A vállalkozási készségek fejlesztésé-
nek egyik gyakorlati módszere a diákvállalkozási program, mely Magyaror-
szágon egyedülálló.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2004
EU-szempontú projekttervezés- és irányítás a JAM-mal
„Minõség a Juniorban, minõség az oktatásban”
Társadalmi szférák együttmûködése a sikeres fiatalokért

2005
IFJÚSÁG 2000 – 2006 PROGRAM 1. alprogram 'Fiatalok Európáért' /
Vállalkozó Európa
„Pályán” – társadalmi felelõsségvállalás a humánerõforrás irányításban
JAM az európai gazdasági oktatás színterén

2006
Mindent a JAM-ról
E-gazdaság a JAM-mal
„Civilek a karrierért” karriertanácsadás és tréning
Euro – háló a gazdaságért és oktatásért

KIEMELKEDÕ PROGRAM

IIFJÚSÁG 2000 – 2006 PROGRAM, 
1. ALPROGRAM 'FIATALOK EURÓPÁÉRT'/VÁLLALKOZÓ EURÓPA (2005)

2000 márciusában a lisszaboni Európai Tanács új stratégiai célt határo-
zott meg az Európai Unió számára. Ennek értelmében az Európai Uniónak
arra kell törekednie, hogy a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb
tudás alapú gazdasága legyen, amely nagyobb arányú foglalkoztatást, jobb
munkahelyeket és erõsebb társadalmi kohéziót biztosítva képes a fenntart-
ható növekedésre. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom követelmé-
nyeinek megfelelõ, a magasabb szintû és színvonalú foglalkoztatás igényét
kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerekre van szükség. Ennek
egyik fõ összetevõje az új alapkészségek elsajátításának az ösztönzése. 
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Ezzel a lisszaboni Európai Tanács arra szólította fel a tagállamokat, a Ta-
nácsot és a Bizottságot, hogy dolgozzák ki az egész életen át tartó tanulás
során elsajátítandó „új alapkészségek európai referenciakeretét”, amelynek
tartalmaznia kell az információs és kommunikációs technológiák, a tech-
nológiai kultúra, az idegen nyelv, a vállalkozás és a szociális kapcsolatok
területén szükséges készségeket. 

Mindezek közül mi, az alábbi projektben a vállalkozási készségek fejlesz-
tését tûztük ki célul olyan módon, hogy közben különbözõ országok kü-
lönbözõ kompetenciái közösen kerüljenek fejlesztésre, s a más-más kultú-
rákból érkezõ fiatalok között kapcsolat épüljön ki: egymástól is tanulva, a
gyakorlatban alkalmazhassák ismereteiket, kipróbálhassák magukat.
Mindezeket a projekt alapú fejlesztés szemléletében Szeged Napja kereté-
ben minden évben megrendezésre kerülõ Hídi Vásár keretei között valósí-
tottuk meg. A Közép-Európában egyedülálló rendezvény célja:

a vállalkozási szemlélet fejlesztése, hogy a fiatalok merjenek vállalkozni, a
diákvállalkozásokon keresztül ismerjék meg a kockázatvállalás lehetõségét,
a csapatmunkát, együttmûködést, a siker és a munka örömét,
több országból érkezõ fiatalok révén ismerjék meg egymás kultúráját,
szemléletét, osszák meg egymással tapasztalataikat, ismerjék meg egy-
más véleményét, szemléletmódját,
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mindezek során fejlesszék és a gyakorlatban alkalmazzák, használják
nyelvtudásukat,
lehetõséget adtunk európai fiataloknak arra, hogy megmutathassák ké-
pességeiket és eredményeiket a vásár keretében;
nem utolsó sorban a diákvállalkozás menedzselésén keresztül megis-
merjék és elsajátíthassák azokat az alapvetõ ismereteket, amelyek a sa-
ját életük, családjuk sikeres menedzseléséhez is szükséges.

A projekt során a fiatalok megismerték egymás vállalkozói kultúráját, ta-
pasztalatcsere történt, majd közösen fejlesztették képességeiket, átültették
a gyakorlatba, majd szintetizálták a megszerzett ismereteket. Az összekö-
tõ elem végig a gazdasági ismeretek, a vállalkozás volt, a Junior Achieve-
ment Magyarország így valósította meg ezen kulcskompetencia fejlesztését
a résztvevõknél.

Az elõkészítés és a megvalósítás során helyi és nemzetközi, gazdasági és
civil szervezetek egyaránt partnereink voltak. 

A program részletes bemutatása:
A program keretében öt ország világra nyitott fiataljai találkoztak egy-

mással Szegeden a Hídi vásár keretében megrendezett nemzetközi diákvál-
lalkozási vásáron. A munkanyelv az angol volt. A 60 szerb, albán, angol,
norvég és magyar diákvállalkozó a 6 nap során megismerte egymás szoká-
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A smile is the same in any language



sait, történelmét, életét, mindennapi problémáit, társadalmát. A fiatalok
elõadásokat hallhattak üzleti kérdésekrõl, vállalatlátogatás keretében meg-
ismerkedtek szegedi cégekkel, csapatépítõ tréningeken vettek részt és lá-
togatást tettek Ópusztaszeren.

Az elõkészítés idõszakában prezentációkat készítettek saját társadal-
mukról, országuk gazdaságáról, életstílusukról, gondolkodásmódjukról.
Az elõzetesen megismert és használt módszer: a diákvállalkozás segítségé-
vel az országukra jellemzõ kézmûves és egyéb termékeket gyártottak, me-
lyekkel hûen be tudtak mutatkozni, meg tudták ismertetni magukat más
kultúrák fiataljaival és meg tudták ismerni a többi ország fiataljait, gazda-
ságát, társadalmát, kultúráját, elvárásait, pozitív, illetve negatív elõítélete-
it, hogy ezen esetleges sztereotípiák megismerésével pozitívan tudjanak
változtatni azokon. 

A résztvevõk két fõ cél miatt érkeztek ide: az elsõ és talán legfontosabb cél
egymás megismerése volt, hiszen különbözõ felépítésû társadalmakból és kul-
túrákból jöttek. Az ismerkedés jegyében lett megrendezve minden este egy-e-
gy nemzeti est, ahol a résztvevõk és szervezõk egyaránt megismerhették az an-
golok társadalmát, a szerbek gazdaságát, az albánok életstílusát vagy éppen a
norvégok gondolkodásmódját. Emellett a kulturális gátak lerombolását segí-
tették a különbözõ „jégtörõ” játékok és az interkulturális tréningek.

Természetesen nem maradhatott el az õket vendégül látó város: Szeged
felfedezése sem.

A második cél már kicsit tágabb értelmezést kapott: a fiataloknak lehetõsé-
gük nyílt arra, hogy az országukra jellemzõ kézmûves termékek elõállításával
(melyek a projekt elõkészületét alkották) is bemutathassák nemzetüket, kul-
túrájukat, társadalmukat, gazdaságukat immáron a nagyközönségnek. A hely-
szín pedig a Szeged Napja rendezvénysorozat keretében a hétvégére megnyi-
tott Hídi Vásár. Az érdeklõdõk többek között megkóstolhatták a norvég
módra elkészített goffrikat, megcsodálhatták az albán népviseletbe öltözött fi-
atalok által bemutatott rongybabákat, a szerb nemzeti motívummal díszített
bögréket.

A nemzetközi vásár segítségével a diákok nemcsak üzleti eredményeiket,
kreativitásukat tudták bemutatni, tapasztalataikat elmélyíteni, de ugyan-
akkor megismerhették egymás országait, kultúráját és nemzetközi kapcso-
latokra tehettek szert, miközben megismerték Magyarországot, Szegedet.
A vásár keretrendezvényei a diákoknak: városlátogatás, elõadások a gazda-
sági élet vezetõi részvételével, versenyek, kulturális program.

A résztvevõk a programsorozat végén kérdõéven értékelést adott a ren-
dezvény sikerérõl. A díjazás sem maradt el: minden résztvevõ oklevelet ka-
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pott, valamint a diákvállalkozások a legjobb eladó; a legeredetibb termék;
a legkifejezõbb logó; a legötletesebb marketing; és a legjobb diákvállalko-
zás kategóriákban szponzori díjakat kaptak jutalmul. 

VISSZAJELZÉSEK 

A rendezvényrõl a Körzeti TV, Városi TV, Juventus Rádió, Rádió 88, a
Délmagyarország és a JAM honlapja tudósított. Az utóbbin a projekt ke-
retében a nemzetközi kapcsolattartáshoz, elõ- és utómunkálatokhoz il-
letve a tapasztalatok megosztásához olyan internetes felület készült,
mely bemutatta a projekt eredményeit, tapasztalatait, s melyen keresz-
tül a fiatalok közzétehették a projekt megvalósítása során szerzett élmé-
nyeiket, megoszthatták egymással véleményüket. A rendezvény mottó-
ja az „A smile is the same in any language” lett.
A diákok írásai a sajtóban is megjelentek.
A fiatalok a késõbbiekben is tartották a kapcsolatot, egyes országok di-
ákvállalkozói azóta is minden évben visszatértek és részt vettek a Hídi
Vásáron.

TERVEK A JÖVÕRE

Szeretnénk a közeljövõben ha-
sonló módon megvalósítani to-
vábbi kulcskompetenciák projekt
szemléletû fejlesztését is. Volt
már hasonló rendezvényünk a
kommunikációs képességek fej-
lesztésére, melyen szintén kü-
lönbözõ helyekrõl érkezõ fiatalok
végeredményként egy diákújsá-
got adtak ki. Terveink közt szere-
pel a fenti elven az üzleti etika té-
májában programot szervezni.
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A Kárász Közhasznú Egyesületet 2004-ben ala-
pította 12 lelkes fiatal. Elsõdleges célunk az
egyesület alapításával az volt, hogy életben
tartsuk a Tisza Rádió elnevezésû ifjúsági médi-
umot, amely akkoriban igen nehéz helyzetben
volt. Mára a problémákon sikerült úrrá len-
nünk, sõt, komoly eredményeket értünk el rá-
diónk fejlesztése során. Jelenleg interneten a
www.tiszaradioszeged.hu címen, valamint Sze-
geden a 94,2 MHz-en fogható rádiónk.

A rádiós alaptevékenység kiválóan alkalmas
volt a fiatalok bevonására, hiszen máig közel
100 önkéntes tevékenykedett szervezetünknél. Úgy gondoltuk ezért, egyéb
tevékenységekre is vállalkozunk annak érdekében, hogy minél több fiatalt
ösztönözzünk szabadidejük aktív és mások számára is hasznos eltöltésére. 

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2004
Tisza Rádió folyamatos mûködtetése, napi 4 órás mûsoridõ
2004 õszétõl 2006-ig 6 rádiós, illetve diákújságíró képzés
2004 december – 2005 július: az Ifjúság 2000 – 2006 Program támoga-
tásával húsz részes, az Európai Unió tagállamaival foglalkozó sorozat,
illetve a „Sajtómûfajok és az Európai Unió” címmel diákújságíró képzés

2005
júniusában drogellenes akadályverseny
július 30. és augusztus 5.: az Ifjúság 2000-2006 program támogatásával,
„Média, sport és emberi jogok” címmel ifjúsági csereprogram 

2006
február 1-én „A fiatalok és a helyi sajtó” címû konferencia
március: pályázatíró tréning 
október: 6 önkéntesünk nemzetközi ifjúsági csereprogramban vett részt
Bulgáriában.
november 4-10: „Navigate by Compass” címmel nemzetközi emberi jogi
képzés
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2007
április 13-23: „Step into colourful societies” címmel nemzetközi képzés 8
ország ifjúságsegítõinek bevonásával.
szeptember és december: négy önkéntesünk nemzetközi ifjúsági csere-
programban vett részt Spanyolországban, Lengyelországban illetve a
Kanári-szigeteken. Mindkét program témája a kulturális sokszínûség
tisztelete, a kisebbségekkel kapcsolatos sztereotípiák leküzdésének
módjai voltak.
2007. december: két önkéntesünk részt vett Lengyelországban egy ifjú-
sági csereprogramban.

KIEMELKEDÕ PROGRAM

"MÉDIA, SPORT ÉS EMBERI JOGOK” IFJÚSÁGI CSEREPROGRAM

AZ IFJÚSÁG 2000 – 2006 PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL

Mivel a csoportból többen aktív sportolók, illetve sportkedvelõk, így a sport
témaköre szinte adta magát. Másik témánk, a média is közel állt hozzánk, hi-
szen csoportunk több tagja mûsorvezetõként dolgozott a Tisza Rádiónál. 
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A program harmadik témája az emberi jogok volt, amely ugyancsak nagyon
érdekelt mindannyiunkat. Programunk koordinátora kapcsolatban állt több
szegedi fogyatékosokat tömörítõ szervezettel, melyeket bevontunk a projekt-
be. Úgy gondoltuk, egy ilyen cserét, melyen több ország fiataljai is találkoz-
nak egymással, felhasználhatjuk arra is, hogy ezt a kérdéskört körüljárjuk.

Partnereinket csoportvezetõnk segítségével találtunk meg, aki az
Eurodesk hálózat segítségével találta meg a számunkra megfelelõ, hason-
ló érdeklõdésû partnercsoportokat. 

A csere elõkészítése során heti, kétheti rendszerességgel találkoztunk,
közös megbeszéléseket tartottunk, ötleteket cseréltünk, felmértük lehetõ-
ségeinket, megvitattuk a csere elõkészítésének adott állapotát, megbeszél-
tük a további, megvalósításra váró feladatokat, kielemeztük az esetlegesen
felmerülõ problémákat, konfliktusokat. Minden találkozón megbeszéltük,
hogy ki miért lesz felelõs a következõ idõszakban.

Az elõkészítés munkálatai 2004 szeptemberében kezdõdtek, melynek
során kidolgoztuk a program ötletét, feltérképeztük a lehetõségeket, kita-
láltuk, hol legyen a résztvevõk szállása, hogyan oldjuk meg az étkezést.

Miután kiválasztottuk a három partnercsoportot, felvettük a kapcsolatot
a résztvevõ fiatalokkal és MSN Messenger vagy e-mail segítségével konzul-
táltunk egymással a programról, levélben egyeztettünk velük az általuk fel-
vállalt tevékenységekrõl.

A csereprogram lebonyolítására 2005. július 30. és augusztus 5. között
került sor. 

A fõbb programelemek a következõk voltak:
1. nap (július 30.)

Résztvevõk tájékoztatása a programról, szabályok ismertetése. 
Jégtörõk, félelmek, elvárások tisztázása
City Rally – Szeged bemutatása játékos vetélkedõ keretében. A program
során tesztkérdéseket kaptak a résztvevõk, melyekre a választ a város
különbözõ pontjain kapták meg. a magyar csoport résztvevõi csak kísé-
rõként mentek a külföldiekkel.
Rádiós, újságíró és filmes szekciók tevékenységének megkezdése – az
egyes szekciók tagjai gyûlésen vettek részt, melyen ötletbörzét tartottak
és elkezdték kidolgozni az elkészítésre kerülõ sajtótermékek tervét.
A nap értékelése – este (mint a program következõ napjain is) közösen ér-
tékeltük a nap eseményeit. Megkérdeztük a külföldi országok résztvevõit,
mi a véleményük a nap során végrehajtott tevékenységekrõl, mit csináltak
volna másként, milyen tanácsaik vannak a következõ napokra vonatkozóan.
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2. nap (július 31.)
Az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkba utaztunk a Napfény Egyesület

és a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 6 sérültjével. A sérültek
között voltak szellemi sérültek is. A parkban minden tevékenységre velük
közösen került sor. A tevékenységek a következõk voltak:

Feszty körkép megtekintése
Interkulturális játékok
Emberi jogi tréninggyakorlat
Közös sportolás, melynek során közösen kosárlabdáztunk a kerekesszékes
fiatalokkal. Ezt a tevékenységet a következõképpen oldottuk meg: minden
kerekesszékes mögé egy segítõ állt, illetve minden mérkõzés alkalmával
egészséges fiatalok is beültek a három, az egyesület által rendelkezésünk-
re bocsátott üres kerekesszékekbe. A kosárpalánkot jobb híján üres szeme-
tes kosarak pótolták, ami azonban cseppet sem csökkentette a játék élve-
zetét. 
Este a magyar esttel folytatódott a program, melyen elõször az általunk
megkoreografált elõadást mutattuk be a többi csoportnak. Ennek során
rövid színházi elõadás keretében eljátszottuk a magyar történelem je-
lentõs eseményeit, bemutattuk a leghíresebb magyarokat, majd megis-
mertettük a külföldi fiatalokat magyaros ételekkel. Az elõadást követõ-
en egyik társunk néptánccsoportja tartott elõadást, majd táncházat.

3. nap (augusztus 1.)
Interkulturális játékok
szekciómunka, melynek során a három csoport folytatta a sajtótermé-
kek tervének kidolgozását. Sor került a film forgatókönyvének az elké-
szítésére, a rádiómûsor tervének elkészítésére és a lapterv kidolgozásá-
ra, illetve a lap arculatának kidolgozására. 
„Nemzetközi labdarúgó bajnokság” – Vegyes nemzetiségû csoportokat
alkottunk és körmérkõzéseket játszottunk egymással. 
A napértékelést és a vacsorát követõen a csoport egy része a szegedi An-
na Fürdõbe ment kipihenni az elmúlt napok fáradalmait

4. nap (augusztus 2.)
a résztvevõk egy kerekesszékes fiatal vezetésével ülõröplabdázásban
vettek részt
délután szegedi városnézésre került sor Szegeden a városnézõ kisvona-
ton a magyar csapat koordinátorának idegenvezetésével.
bolgár est, melynek során a bolgár csoport tagjai bemutatták országu-
kat, városukat, szervezetüket. Ezt követõen megkóstolhattuk nemzeti
ételeiket, majd együtt táncoltunk bolgár zenére.
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5. nap (augusztus 3.)
Folytatódtak a szekcióülések, melyeken összegyûjtöttük, átnéztük és
értékeltük a szekciók által eddig elkészített anyagokat.
Interkulturális tréningre került sor, melyen a következõ játékokat ját-
szottunk:
Fél embereket kellett rajzolni a csoportoknak, melyeken bemutatták az
általuk bolgárnak, görögnek, magyarnak, illetve spanyolnak tartott tipi-
kus ember jellemvonásait. A rajzokat aztán összeillesztettük a más cso-
portok által rajzoltakkal.
Egy gyakorlat keretében felmértük, milyen ismereteink vannak egymás
országáról.
Európa fal kitöltése egy Európa térképen
Este a görög estre került sor, melyen a görög csoport szép elõadásban
mutatta be országát és kultúráját.

6. nap (augusztus 4.)
Folytatódott a szekciómunka. A sajtótermékek készítése a végéhez kö-
zeledett. 
Emberi jogi tréningre került sor,
melyen néhány, a KOMPASZ em-
beri jogi kézikönyvben található
gyakorlatot játszottuk el
Este a spanyol estre került sor. 

7. nap (augusztus 5)
Sor került a rádiós, filmes és új-
ságíró munka lezárására, az elké-
szült anyagok összerendezésére.
Sor került a szekciók által elké-
szített sajtótermékek bemutatá-
sára, majd értékeltük az elmúlt
hét nap eseményeit.
Este búcsúvacsorára került sor,
melyen a magyar csoport tagjai ap-
ró ajándékcsomagot osztottak ki a
külföldi csoportok tagjai között. 

VISSZAJELZÉSEK 

A csere során egy film, egy rádiómûsor és egy újság készült el, melyeket
a három szekcióra osztott társaság tagjai készítettek el. Az elkészült anya-
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Bemutatkozás



gok terjesztése külföldön úgy történt, hogy CD lemezen minden résztvevõ
csoportnak eljuttattuk azokat. A magyarországi terjesztést mi végeztük.
Többen közülünk a filmet iskoláink diák-önkormányzati ülésein, illetve
osztályfõnöki óráin mutattuk be, az újságot pedig 500 példányban kinyom-
tatva szegedi középiskolákban terjesztettük.

A projektet követõen a következõ évben a bolgár csoport tagjai szerveztek
csereprogramot, melyen hat önkéntesünk vett részt. 2007-ben a spanyol szer-
vezetnél 11 hónapig volt az Európai Önkéntes Szolgálat keretében egyik ön-
kéntesünk. A csere óta több fiatal tartja egymással a kapcsolatot, reményeink
szerint a jövõben is fogunk együtt lebonyolítani közös projekteket.

TERVEK A JÖVÕRE

2008 szeptemberében EVS önkéntesek fogadását tervezzük, akik egyfelõl a
rádió mûködtetésében segítenek majd nekünk. Másfelõl nem szeretnénk el-
hanyagolni az emberi jogokat sem. Ezért továbbra is rádiós mûsorokat, be-
szélgetéseket kívánunk készíteni emberi jogi témában – az önkéntesek segít-
ségével, illetve tervezünk egy újabb ifjúsági cserét is, amely ismét a médiát és
az emberi jogokat köti össze. Hogy milyen különleges és meghökkentõ mó-
don, az derüljön majd ki idõvel a programunkon.
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Behálózva



Egyesületünk 11 fõ alapító taggal 1999-ben jött
létre. Ma már a szimpatizánsaink, az önkéntes
segítõink száma több mint 50 fõ. Életkorukat te-
kintve 10-70 éves korosztály képviselõi.

Fõ tevékenységünk mellett a felmerülõ igé-
nyeknek megfelelõen megalakult a Madarak és
Madarászok önszervezõdõ ifjúsági csoport is,
melynek tagsága 10-25 év közötti. Folyamatos
tevékenységeink során igyekünk megõrizni szû-
kebb környezetünk, Kevermes, tágabb térségünk
Dél-Békés megye és a Dél- alföld hagyományait,
a népi kultúra írásos és tárgyi emlékeit.

A tapasztalataink szerint azonban legalább
ilyen jelentõséggel bír az a közösségformáló erõ,
amely a programjainkon résztvevõk visszajelzé-
seibõl minden alkalommal érzékelhetõ. 

Hiszen az azonos célokért tevékenykedõ emberek által szervezõdött társa-
ság minden tagja fontosnak tartja a múlt emlékeinek, a tradícióinak ápolását,
s a jövõ nemzedékekhez való továbbítását a mai kor emberén keresztül.

Egyesületünk kiemelt területként kezeli az alap- és középfokú oktatásban
résztvevõ fiatalok ismeretanyagának bõvítését a helytörténeti, életmódtörté-
neti, kulturális hagyományok, a környezet és természetvédelem, ornitológia
vonatkozásában.

Ezen kívül kiemelt figyelmet fordítunk az informális valamint a nem formá-
lis nevelési módszerek alkalmazására a mindennapi tevékenységünk során.
A nemzetközi kapcsolataink ápolásával, bõvítésével, az interkulturális terüle-
tek elõtérbe helyezésével a kultúrák közötti megértés erõsítését kívánjuk
szolgálni.

Napi tevékenységként kezelünk, fenntartunk és bemutatunk egy több ezer
tárgyból álló hely- és életmód történeti gyûjteményt. Erre alapozva, képzése-
ket, szakmai rendezvényeket, kiállításokat szervezünk. Ifjúsági programokat,
táborokat, nemzetközi ifjúsági cseréket koordinálunk, bonyolítunk le. Verse-
nyeken, szakmai megmérettetéseken képviseltetjük magunkat. Nemzetközi
tapasztalatcserék szervezõiként, résztvevõiként igyekszünk ismereteinket
gyarapítani, tudásunkat megosztani, multiplikálni (SAPARD Kistérségi Fej-
lesztési Stratégia Összeállítása a Dél-Békési Kistérségben, Leonardo Program
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Franciaország Aude Megye, Fiatalok Lendületben Program BITRIMULTI
Képzés De Glind Hollandia, LEADER+program közösségépítés, stratégia ké-
szítés) Eredményeinket szakmai lapokban publikáljuk, kiadványokban
tesszük elérhetõvé (Honismeret, Madártávlat, ÜVEGHÁZ).

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2001
2001-tõl évente „Föld adta sors” honismereti tábor
2001-tõl évente állandó kiállítás a „Képes Ház”-ban
2001-tõl évente idõszaki kiállítások
2001-tõl heti rendszerességû szakmai munka, projektek gondozása a hely-
történet, honismeret, ornitológia területén.
2001-tõl évente Honismereti Napok
2001-tõl évente „Cseresznye Napok”

2003
2003-tól Madárvédelmi projektek

2004
Ifjúsági szálláshelyek , közösségi te-
rek kialakítása

2005
„Hidak” projekt Nemzetközi Ifjúsá-
gi Csere
Madarak és Fák napja helyi, régiós
országos ornitológiai versenysoro-
zat (Országos döntõben 9. hely)
Madarak és Madarászok kiadvány
ÁTADÁS – MEGÉRTÉS – KÖZVE-
TÍTÉS DKTM Eurorégiós Konferen-
cia szervezése Békéscsabán.

2006
„Partnerség” projekt Nemzetközi
Ifjúsági Csere
Madarak és Fák napja versenysoro-
zat (országos döntõ 2. hely) 
„Föld adta sors…” kiadvány

2007
„KAPUK” Ifjúsági Tematikus Tábor
„I. Kevermesi Madárvárta” Ifjúsági Ornitológiai, Természetvédelmi Napok
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„SZIKRA” Projekt résztvevõjeként ifjúsági hálózatépítõ workshop Baja.
2007 – 2013 LEADER+ Program keretében Helyi Vidékfejlesztési Akció-
csoport létrehozása a Dél-Békési Kistérségben. A kevermesi civil szerveze-
tek képviseletében alapító tagként tevékenykedünk a közösségben.
2007 – 2008 „Békés-Arad Szívesen Fogad” INTERREG Tükör Projekt ro-
mán és magyar partnerekkel 

KIEMELKEDÕ PROGRAM

A 2005-ös „Hidak” projekt gondolatának tovább vitelével 2006 évben az 
IFJÚSÁG 2000 – 2006 Program keretében „PARTNERSÉG” címmel Nem-
zetközi ifjúsági csereprogram lebonyolítása. A háromoldalú csere során „fo-
gadó” szervezetként láttuk vendégül a romániai, szlovákiai és magyarországi
partnereink által delegált fiatalokat és ifjúsági segítõket.

A program ideje alatt a szlovák, a román, a magyar földrajzi területrõl érke-
zõ fiatalok kutatómunka, interjú, beszélgetés, alkotó tevékenység, szerepjá-
ték, és a gyakorlatban történõ megtapasztalás útján megismerhették egymás
kultúráját, szellemi, tárgyi örökségét, a mindennapi élet valóságát, azok kö-
zötti hasonlóságokat és különbözõségeket. A PARTNERSÉG projekt tevé-
kenységeiben az interkultúrális tanulás elemeinek beépítésével kialakult az
együttmûködés, a kölcsönös megértés. 
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Zenés kíséret



Elõtérbe kerültek az európai értékek. Megvalósult az aktív részvétel az euró-
pai gondolkozásmód kialakításában. Tudatosult az Európához való tartozás ér-
zése. A több kultúra egyidejû jelenléte erõsítette, a helyi közösség kulturális
értékmegõrzõ szerepét és a csere országaiban élõ fiatalok életmódjának, szem-
léletének a megismerése folyamatosan megvalósult. Megerõsödtek a korábban
kialakult európai kapcsolataink és új egyéniségekkel bõvült barátaink sora.

A csere hozzájárult a hosszabb távú együttmûködésünk alakításához, a fo-
lyamatos kapcsolattartás alapjainak a megszilárdításához, elmélyítéséhez, s
elõsegítette más közös programokban való részvételünket. 

Alapelemként a „Kevermesi Kertészség” történetének kutatásán, elemzé-
sén keresztül összegyûjtöttük Magyarország, Románia, Szlovákia területein
felfedezhetõ kulturális hasonlóságokat, különbségeket. A fogadó és küldõ or-
szágok jellegzetességeinek megismerése az igazi PARTNERSÉG kialakítását
segítette elõ. 

A cserével célunk volt olyan közösség megteremtése, melyben felébred az
igény az együttmûködésre az interkulturális tanulás elveinek érvényre jutta-
tásával, a nem formális tanulási módszerek alkalmazásával. 

Mindez oly módon történt, hogy az európai értékek képviseletével elõtérbe
helyeztük a demokrácia, a környezet- és természetvédelem kérdéskörét. 

A projekt európaiságát olyan közös tevékenységsoron erõsítettük, melyben
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Ornitológiai táborban



minden szervezõt, és résztvevõt bevonunk az adott feladat kivitelezésébe. El-
sõsorban tapasztalataikon keresztül, aktív részvételükkel sajátították el azo-
kat az élethez nélkülözhetetlen készségeket, ismereteket, értékeket, melyek
elengedhetetlenek céljaik megvalósításához. 

Továbbá a fiataloknak lehetõségük nyílt összehasonlításokat tenni, párhuza-
mokat vonni a képviselt földrajzi területek, valamint a fogadó Kevermes törté-
nelme, kultúrája, flórája, faunája, a lakosok szokása, hagyományai , dalai, játé-
kai, mindennapjai között. A meglévõ, megõrzött ismeretek átadásakor, az
írott, épített, tárgyi és természeti emlékek, örökségek, értékek felkutatásakor
megismerhették egymást, közös élményeket szerezhettek, képességük, tehet-
ségük, kreativitásuk kibontakozhatott. 

Így az iskolarendszeren kívül, a szünidõben hasznos személyiségfejlesztõ
elfoglaltságban volt részük. Létezõ és élõ értékeket képviseltek, egymástól ta-
nultak, kapcsolatokat teremtettek. 

Ismeretlen tájegységrõl szereztek tudomást, melynek kulturális, természe-
ti értékeit, örökségét befogadták, elfogadták. 

A közösen megfogalmazott cél: pozitív viszonyulást kifejezni a történelmi
korok eseményeihez, szereplõihez, azok játékos formátumú nyomon követé-
séhez az alkotókedv és a fantázia kibontakozása mellett. 

A csere alatt közösen kiválasztott témákat tanulmányoztak szekciókban,
vegyes kiscsoportokban, oly módon, hogy közben megismerhették egymás
kultúráját. 

Az interkulturális területek elõtérbe helyezésével a kultúrák közötti távol-
ságokat igyekeztünk csökkenteni. Ezalatt a kultúrák közötti párbeszéd kiala-
kítására kiváló tevékenység a vegyes nemzetiségû szekciókban végzett közös
fõzés, játékok, sportolás, terepmunkák, kézmûves tevékenységek, használati
eszközök készítése. Az együtt gondolkodást készség szintjén alkalmazta a kö-
zösség. Ugyanis a visszajelzések, az általános elégedettségi kérdõívek kiérté-
kelését követõen megállapítható, hasznos volt számukra az együtt töltött idõ.
A fiatalok a csere valamennyi fázisában tevékeny résztvevõi voltak a tevékeny-
ségeknek. 

Az elõkészítés során közösen állították össze a „belépõ” feladatsorokat, a
résztvevõk által lakóhelyükön összeállított és a csere során bemutatott pre-
zentáció vázlatát.

A téma kijelölése, az alkalmazott módszerek meghatározása, a tapasztalat-
szerzõ kirándulások helyszíneinek kiválasztása, a terepi programok, csapat-
versenyek feladatainak összeállítása, a csere megvalósítása, lebonyolítása, az
értékelése, utómunkálatok mind-mind a fiatalok aktív közremûködésével, öt-
leteik, elképzeléseik, igényeik, javaslataik figyelembe vételével történt. Mind-
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ezek hozzájárultak ahhoz, hogy a csere minden pillanatát magukénak érezték.
Az utómunkálat folyamatában tájékoztatták egymást, a hazautazást követõ-

en, saját közösségükben történt kiértékelések tapasztalatairól, a megjelent
publikációk visszhangjáról.

A PARTNERSÉG projekt eredményeinek valorizációját segítette elõ a Fia-
talok Lendületben Program keretében a hollandiai De Glind-ben 2008 febru-
árjában rendezett BITRIMULTI Képzés, ahol szervezetünk kortárs segítõje
prezentáció keretében ismertette törekvéseinket, eredményeinket, valamint
európai tapasztalatokkal gazdagíthatta ismereteit a nem formális és informá-
lis tanulási metodikák és a többoldalú nemzetközi ifjúsági cserék lebonyolí-
tása terén egyaránt. Nem titkolt szándékunk további partnerek bevonásával
többoldalú cserék szervezése, Európai Önkéntes Szolgálat Projekt tervezése,
megvalósítása.

VISSZAJELZÉSEK 

Szervezetünk munkáját a szakmai szervezetek (MOBILITÁS DARISZI, Me-
gyei Honismereti Egyesület, Országos Honismereti Szövetség, Körös – Maros
Nemzeti Park Igazgatósága, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let, Orosházi Határõr Igazgatóság stb.) elismerik, a mindennapi munkánkban
folyamatosan évrõl évre támogatnak.
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Programjainkon készült elégedettségi kérdõíveink tanulsága szerint a ren-
dezvényeinken résztvevõk újszerû, pozitív élményeket élhetnek át, szívesen
térnek vissza hozzánk. Önkéntes munkájukkal is segítik tevékenységünket.
Elismerésüket a külföldön és a hazai médiában megjelenõ publikációikban is
kifejezésre juttatják.

Úgy ítéljük meg, hogy az éves rendszerességgel megvalósított rendezvénye-
inken megjelentek számának növekedése, az általuk nyújtott önzetlen segít-
ség egyértelmûen a munkánk pozitív megítélésének fokmérõje.

Számunkra azonban a legfõbb elismerés az eddigi programjainkon résztve-
võ több száz gyermek és fiatal vidámságtól, életörömtõl csillogó tekintetében
tükrözõdik. Ez ad erõt és kitartást munkánk továbbviteléhez.

A projekt kapcsán több szakmai kiadvány jött létre: „Föld adta sors…” c.,
„Dohánytermesztõ kertészség” c. „A kevermesi nyelv világa”, „Kevermes Ma-
dárvilága” c. Tevékenységünket a „Békés Arad Szívesen Fogad” c. projekt ke-
retében aradi, budapesti nemzetközi kiállításokon, többnyelvû ismertetõ fü-
zetben és szóróanyagokon is bemutathatjuk más Békés és Arad megyei
szervezetekkel együtt. 
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„Vadászat”



TERVEK A JÖVÕRE

Folytatni a megkezdett programjainkat:
Helytörténeti, honismereti gyûjtõmunka, gyûjtött anyag rendezése, feldol-
gozása.
Állandó kiállítás bõvítése
Idõszaki kiállítások, bemutatók, szakmai rendezvények szervezése
Eredményeink publikálása
Ifjúsági munkánk továbbfejlesztése
Táborok munkájának továbbvitele
Többoldalú Ifjúsági Cserék folytatása, kiszélesítése, 
Partneri kapcsolataink elmélyítése, új partnerségek kiépítése
Nemzetközi kapcsolataink szélesítése
Európai Önkéntes Szolgálat projekt elõkészítése, a fiatalok felkészítése
A helyi és térségi fiatalok kezdeményezésére tevékenységi körünk bõvíté-
se (természetvédelem, ornitológia területeinek mind mélyebb megismeré-
se, megismertetése)
Önszervezõdõ közösségünk, a „Madarak és Madarászok” munkájának to-
vábbi támogatása, fejlõdésük elõsegítése, eddig elért eredményeikre épülõ
terveik megvalósításának mentorálása. Munkájuk infrastrukturális hátte-
rének biztosítása.
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Elõadáson



Az Egyesület 2001-ben alakult azzal a céllal,
hogy Kiskunfélegyháza fiataljainak értékes sza-
badidõs programokat szervezzen. Azt gondol-
tuk, hogy olyan aktív és józan ifjúságot tudunk
nevelni, segíteni, akik Kiskunfélegyháza városá-
ért a jövõben felelõsen tudnak majd élni, dolgoz-
ni, fellépni. Minden olyan programot szeret-
nénk megvalósítani, amelyre mindeddig még senki nem jelentkezett, és
úgy gondoljuk, hogy erre a fiataloknak szükségük van. Ilyen volt például 
a felsõoktatási továbbtanulási fórum, különbözõ sportprogramok, ifjúsági
közéleti kávéház. Személyiségfejlesztõ, csapatépítõ tréningekkel és kirán-
dulásokkal, túrákkal is színesítettük a fiatalok szabadidõs programjait. 
A Mobilitáson keresztül több hazai és nemzetközi képzés megvalósításá-
ban mûködtünk közre.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2006
COMPASS képzés
Nautilus – ifjúsági csere

2007
Képzés a négyzeten – hazai képzés
Relationship-friendship-citizenship – nemzetközi képzés

2008
Tégy magunkért! – hazai képzés

Ezeken kívül kisebb, helyi kezdeményezések, tréningek, kerekasztal beszél-
getések.

KIEMELKEDÕ PROGRAM

KISKUNFÉLEGYHÁZA IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET: KÉPZÉS A NÉGYZETEN

A „Képzés a négyzeten” Kiskunfélegyházán valósult meg 2007. június 3-6.
között. A képzés célja az volt, hogy a résztvevõk megismerjék a Fiatalok Len-
dületben Program 4.3. alprogramját, és annak lehetõségeit. A képzés során
további célokat is tûztünk magunk elé, melyeket a résztvevõkkel együttmû-
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ködve sikerült megvalósítanunk. Ezen célok közül a legfontosabbak a háló-
zatépítés és a jövõben megvalósuló 4.3. programok kidolgozása. A célok el-
érését szimulációs gyakorlatokkal segítettük elõ, amely során gyakorlatban is
kipróbálták mindazt, melyet elméletben hallottak.

A projekt elõkészítéseként részt vettünk egy munkamegbeszélésen a Fiata-
lok Lendületben Programiroda munkatársaival, majd közösen elkészítettük a
képzés felhívását. A projekt elõkészítési fázisában Egyesületünk koordinálta
a kommunikációt a Programirodával közösen. Kiválogattuk a résztvevõket a
jelentkezési lapok alapján a Fiatalok Lendületben Programirodával együttmû-
ködve, szállást és éttermet foglaltunk, valamint termet béreltünk.

Beszereztük a képzõk által igényelt képzési anyagokat, információs mappát
állítottunk össze Kiskunfélegyházáról és a képzésrõl a résztvevõk számára, a
helyi médiát értesítettük a képzésrõl. A résztvevõknek küldtünk egy informá-
ciós csomagot e-mailben a képzés elõtt. 

Egyesületünk volt felelõs a képzés logisztikájáért, így fiataljaink már az el-
sõ munkálatoktól jelen voltak, a képzésen való részvételen át egészen a pályá-
zati elszámolásig.

A képzési helyszín a kiskunfélegyházi Constantinum Intézmény egyik ter-
me volt, az étkezés pedig az iskola éttermében történt. A szállás a kollégium-
ban volt, ahol a résztvevõk saját zuhanyzókkal ellátott, 2 – 3 ágyas szobákban
lettek elszállásolva. Több hazai és külföldi képzésnek adott már otthont az In-
tézmény, képzõink (Árvai Mara és Kispál Gyöngyi) is dolgoztak már itt ve-
lünk, így tudtuk, a helyszín megfelelõ lesz. 

A képzés egy ebéddel kezdõdött, majd a célkitûzések és ismerkedõs játékok
után a szervezetek bemutatkozása következett. A nap végén a Fiatalok Lendü-
letben program általános megismertetése, áttekintése történt. A második na-
pon egy elõadást hallhattunk Szabó Csillától, a Mobilitás munkatársától a 4.3-
as alprogramról, és jótanácsokkal láttott el bennünket a pályázatírással,
szervezéssel kapcsolatban. Kiscsoportonként sikeres mintaprojektetket kap-
tunk, és azt kellett véleményeznünk, hogy javasolnák-e támogatásra és miért.
Ebéd után egy kétnapos szimulációs gyakorlat vette kezdetét. Saját országokat
és szervezeteket alapíthattunk 2-3 fõs csoportokban, és egy elõkészítõ találko-
zó után közös programok kidolgozására került sor. A megfelelõ pályázati ûrla-
pot is ki kellett tölteni, ha igényeltük, akkor segítséget is kaptunk a képzõktõl.
Ezeket kiértékeltük, majd egy képzés logisztikájának összetevõit, feladatait
elemeztük. Közös együttlétünk végén nem maradt más, mint értékelni szemé-
lyes tanulásunkat és a képzést egyaránt.

Többféle módszert alkalmaztak a képzés során. Dolgoztunk önállóan, kis-
csoportban, nagycsoportban, hallottunk elõadást, szimulációs gyakorlatban,
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más bõrébe bújva pályáztunk, felelevenítettük meglévõ tudásunkat és szerez-
tünk újakat. Közben a mozgásos játékok, a kötetlen esti beszélgetések is hoz-
zájárultak, hogy a szakami kapcsolatokon túl barátokra is szert tegyünk.

A képzés eredményeit feltettük egy dvd-re, amely tartalmazza az összes
nemformális pedagógiai módszert, amit a képzés során alkalmaztak, az ösz-
szes gyakorlat eredményét fotón, az összes flipchart papír fotómásolatát, ki-
dolgozott 3 projekttervet, olyan szakmai kiadványok elektronikus változatát,
amelyek a képzés témájával kapcsolatosak és a dvd késõbbi használói tudják
a munkájuk során hasznosítani, valamint a résztvevõk által készített fotókat.
Minden résztvevõnk kapott ilyen dvd-t.

Résztvevõink vállalták, hogy élménybeszámolókat tartanak a kollégáiknak
és a velük kapcsolatban álló más szervezeteknek a képzésrõl és a képzésen ta-
nultak gyakorlati használatáról. A kapott dvd-ket sokszorosítják és a téma
iránt érdeklõdõknek továbbadják. Így multiplikálják a képzés eredményeit. 
A képzés egyik célkitûzése az volt, hogy nemzetközi ifjúsági projekt ajánlatok
szülessenek meg a képzés végére legalább vázlatos formában. Megszületett 2
képzés és 1 partnerkeresési tevékenység terve. 
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A csapat



A résztvevõk minden képzési nap végén értékelték a saját tanulási pontjai-
kat a YouthPass mintájára. Ezt a képzés végén összesítették és rákerült az ok-
levelükre is. Az összes értékelõ lap csatolva van a beszámolóhoz. Mindegyik
kézzel írt. Ezekbõl az derül ki, hogy a képzés eredményes volt mind a szemé-
lyes, mind a szakmai fejlõdésük szempontjából, valamint sikerült elérni a
képzés célkitûzéseit. 

VISSZAJELZÉSEK 

A helyi rádió, televízió és hetilap tájékoztatta a város lakóit a program-
ról. A résztvevõk egy dvd-n hazavihették a képzés anyagit, fotóit, hogy sa-
ját szervezetükben, településükön is elmondhassák, hol jártak.

TERVEK A JÖVÕRE

A képzésen három projektterv született meg, valamint új baráti és szakmai
kapcsolatok épültek. Azóta újabb képzésen is találkozhattak a résztvevõk Kis-
kunfélegyházán és Szegeden, de közös projektekben is gondolkodunk.

Az Egyesület már azóta megvalósított még egy hazai képzést, s folyamat-
ban van másik kettõ is, mindezek a Mobilitás támogatásával.
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Tréning



Kiskunmajsa egy 12000 lakosú kisváros, amely
Magyarország déli részén fekszik. A Városi
Könyvtár információs és egyéb könyvtári szol-
gáltatásait mind a város, mind pedig a környék
kis települései lakóinak szolgáltatja. A könyv-
tár 50 000 egységnyi dokumentummal rendel-
kezik, amelyek jelentõs részét kölcsönzi.
A könyvtár küldetésnyilatkozata:

az információhoz való szabad hozzáférés biz-
tosítása 
az oktatás segítése az életminõség javításá-
hoz, valamint
a szabadidõ hasznos eltöltéséhez való hozzájárulás a könyvtár dokumen-
tumainak és eszköztárának segítségével 

A könyvtár a gyermekeknek és felnõtteknek is megfelelõ választékú doku-
mentumokat biztosít. Évente legalább 800 gyermek és 800 felnõtt veszi
igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A napi látogatók száma átlagosan 120 fõ,
akik jelentõs része a számítógépes szolgáltatást is igénybe veszi.

A gyermekeknek rendszeres foglalkozásokat tartunk. Havonta egy-két ren-
dezvényt is szervezünk. 

2000 óta elkezdtük az Európai Uniós szolgáltatásainkat: Európai Uniós do-
kumentumokat szerzeményezünk az úgynevezett. „EU-sarok” részlegünkben
a Külügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával. Rendsze-
resen tartunk EU-s rendezvényeket is.

2005 óta intézményünk önkéntes fogadó hely. 

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2005
Kultúrák találkozása a könyvtárban

2006
Ricochet

2007
Intercultural work with youth and children
Kultúrák találkozása a könyvtárban II.
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6120 Kiskunmajsa, Fõ u. 62
Felelõs vezetõ: Zadravecz Istvánné 
Tel.: 77/481-630, 70/450-6455
Honlap: www.vkmajsa.hu
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A kiskunmajsai Városi Könyvtár 2005-ben sikerrel pályázott egy francia ön-
kéntes fogadására. 
A projekt célja: más kultúra, szokásrendszer megismerése és megismer-
tetése.
Célcsoport: minden olvasó és könyvtárlátogató.

Programunk igen sok önkéntes fiatal érdeklõdését felkeltette, hiszen a leg-
különbözõbb országokból egyre többen küldték el hozzánk motivációs leve-
lüket és önéletrajzukat.

Munkatársaimmal közösen döntöttünk egy francia önkéntes mellett. Közü-
lünk ugyan csak egy dolgozó tanulta ezt a nyelvet, az önkéntes meg kezdetben
magyarul nem beszélt, a kommunikáció így legtöbbször az angol, illetve a né-
met nyelv volt, amelyek valamelyikén viszont mindegyik kolléganõ tudott. 

Kiválasztásában segítségünkre volt még az a küldõ szervezet Franciaország-
ban – Niederbronn-Les-Bainsben – akinél korábban egy kiskunmajsai fiú
(Zadravecz Donát) önkéntes szolgálatot teljesített. A velük kialakított jó kap-
csolat az önkéntes itt tartózkodása alatt is végig megmaradt.

A pályázatot közösen készítettük el és az önkéntessel is többször váltottunk
levelet.

ÜVEGHÁZ100

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

K
V

K
 

Anya klubtagjai interjú közben



Szállást könnyen sikerült találni számára egy családnál, akiknek a kislánya
a helyi gimnázium francia tagozatos osztályában tanult. Õk is felvették vele a
kapcsolatot és mire ideért, már ismerõsként fogadták.

Anya Braeuner 2006. március 1-jén érkezett kisvárosunkba és fél évig ná-
lunk dolgozott. 

Többen kérdezték, ugyan mit is tud csinálni egy könyvtárban az önkéntes?
Mint az kiderült, igen sokat és sokfélét.

A napi rutinfeladatok (újságok regisztrálása, helyükre rakása, az olvasók ál-
tal visszahozott könyvek raktári rendbe sorolása, az internetezõk regisztrálá-
sa stb.) a munkaidejének egyharmadát tették ki, de ezek is hasznosak voltak
számára és a könyvtárnak is. 

A munkaidõ többi részét a saját ötletei megvalósítására, valamint a magyar
nyelv tanulására fordította.

Hozzánk rendszeresen jönnek már az óvodások és az iskolások is, akiknek
foglalkozásokat tartunk. Anya a gyermekeknek francia mondókákat és verse-
ket tanított. 

Saját maga kezdeményezett több programot is. Ilyen volt a Kölyök Klub a
kicsiknek, az Utcakönyvtár a játszótéren lévõ gyerekeknek, valamint a Fran-
cia Filmklub a fiataloknak. Ez utóbbin egy-egy francia, illetve magyar filmet
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Anya klubtagjai Franciaországban



néztek meg közösen, amit aztán megbeszéltek. Érdekességként jegyzem meg,
hogy a Kontroll címû magyar filmrõl Anya remek elemzést készített, amely
számunkra egyértelmûvé tette, hogy jó érzéke van a filmhez és szereti is a ma-
gyar filmet. A fiatalokkal közösen elkészített egy DVD-t: „Franciaország magyar
szemmel”.

Valamennyi tevékenységénél vele volt egy-egy kolléga is, aki segítette õt. 
A könyvtár évek óta csatlakozik a nemzetközi Internet Fiesta rendezvényhez.
Anya ezt a programunkat is színesítette a francia kultúrával (mûvészettel, iro-
dalommal, gasztronómiával stb.) kapcsolatos kérdéseivel, játékaival. 

Olyannyira jól sikerült ez a rendezvényünk, hogy a programszervezõk
könyvtárunkat külön díjazásban részesítették.

A könyvtárnak már korábban is jó volt a kapcsolata a helyi médiákkal
(TV, rádió, sajtó), így az önkéntes foglakozásain is többször jelen voltak és
tudósítottak.
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Anya klubtagjai Franciaországban a Ricochet programban



Minden évben megrendezzük a Mesemondók Területi Találkozóját és a
Versmondó Versenyt. Anya nagy örömmel vett részt a zsûriben, ahol – ha a
szöveget nem is mindig értette pontosan –, több elõadó is nagy hatással volt
rá. A pontozásnál kiderült, hogy a zsûri többségével egyezett a véleménye.

A fiatalok Anyát elvitték magukkal városnézésre Szegedre és Kecskemétre.
De a projekt keretében járt Budapesten és Pécsett is. Nagyon tetszett neki az
országunk.

Ugyanakkor a fiatalok is bátrabban beszélték a francia nyelvet és nyitottab-
bakká váltak a francia kultúra iránt.

Közben Anya a magyar nyelvet Szegeden egy nyelvtanfolyamon, késõbb pe-
dig itt helyben egy magántanárnál sajátította el. A napokban kaptunk tõle egy
levelet, amelybõl kiderült, hogy még nem felejtette el a nyelvet (és bennün-
ket sem, ami nagyon jól esett).

Anyának is érdeme volt abban, hogy a filmklubos fiatalok 2006 nyarán egy
ifjúsági csere programban vehettek részt a lengyel és a német testvérváro-
sunkkal valamint a francia fiatalokkal együtt. Anya küldõ szervezetének ered-
ményes projektjének köszönhetõen, az Európai Közösség támogatásával 2
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Anya munkában



hetet Franciaországban tölthettek, ahol sportoltak, új táncokat tanultak és is-
merkedtek a francia történelemmel is. Strasbourgban az Európai Parlamentet
is megtekintették. Ebben a projektben a Városi Könyvtár küldõ szervezetként
vett részt. 

VISSZAJELZÉSEK 

Anya személyiségével új színt hozott a könyvtárunk és a város fiataljainak
életébe. Népszerûsítette az Európai Önkéntes Szolgálatot, amelynek egyik
eredménye, hogy 2007 szeptemberében már egy kiskunmajsai leány – Borbás
Beáta – is elkezdte az egy éves önkéntes szolgálatát Németországban, Verl-
ben. (A sikeres pályázat elkészítése a fogadó szervezet érdeme.)

A fiatalok többen tartják vele még most is a kapcsolatot, leveleznek egymás-
sal. Egy alkalommal Anya a könyvtárba is visszajött hozzánk látogatóba.

A Mobilitás a „7 év legkiemelkedõbb projektjei” közé sorolta a mi projek-
tünket és a Záró rendezvényen „A projekt helyi közösséggel való kapcsolata”
kategóriában elnyertük az I. díjat. 

TERVEK A JÖVÕRE

Munkatársaim olyannyira nyitottak minden új kezdeményezésre, hogy
2007. októberétõl 7 hónapig egy újabb önkéntest fogadtunk, ezúttal Német-
országból.

Elisabeth Visy is színes egyéniség és az õ projektjével is sokat nyer a könyv-
tár és a város apraja és nagyja is. De ez már egy másik történet lesz.

Tudomásunk szerint Könyvtárunk úttörõ az önkéntes küldésében és foga-
dásában, de bízunk benne, hogy projektünkkel több szervezetnek és talán
más könyvtárnak is kedvet csinálunk. 

A Fiatalok Lendületben program, mint az Ifjúság 2000-2006 Program foly-
tatása, igen sok lehetõséget biztosít a fiataloknak más kultúrák megismerésé-
re, tolerancia tanulására és nem utolsó sorban önmaguk jobb megismerésére,
kiteljesítésére. 

Saját tapasztalatainkkal is biztatni szeretnénk minden fiatalt, hogy éljenek
minél többen ezzel a lehetõséggel!

Projektjeinket az Európai Közösség támogatta és a Mobilitás koordinálta.
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A Közös Pont Egyesület 2004. decemberében
jött létre, azzal a céllal, hogy népszerûsítse ha-
gyományos mûveltségünk tárgyi és szellemi
kultúráját. 2005. február 25-én lett nyilvántar-
tásba véve.

Egyik fõ célunk a szemléletformálás a felnövek-
võ nemzedék oktatása, nevelése során. Fontos-
nak tartjuk, hogy az Egyesület együtt mûködjön
és kezdeményezze táborok, konferenciák és más
rendezvények megvalósítását, képzési anyagok,
módszertani és szakmai kiadványok elkészítését,
elõadások, szakmai bemutatók lebonyolítását,
valamint iskolarendszeren kívüli népfõiskolai-, és
távoktatási tanfolyamok szervezését, megvalósítását mind az ifjúsági, mind a
felnõtt korosztály részére.
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E-mail: kozospont@kozospont.hu
Honlap: www.kozospont.hu
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Tagságunk fõként békéscsabai és a környék településein élõ, hagyomá-
nyos mûveltségünk iránt érdeklõdõ magánszemélyekbõl áll. Jelenleg 61 fõ
tagja az egyesületnek, több mûhelyt mûködtetve folyamatosan végezzük
cél szerinti tevékenységeinket az évek során.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2005
Mesevár-játékvár
Hagyományõrzõ családi életmódtábor
Gyermek és ifjúsági média- és kommunikációs szaktábor

2006
500 év történelme versben dalban
Hagyományõrzõ családi életmódtábor
Tesz-vesz Kör – Folyamatos
Közös Pont Teaház – Folyamatos

2007
Közös Kulturális Örökségünk az Európai Unióban
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A várnál



KIEMELKEDÕ PROGRAM

KÖZÖS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A Közös Pont Egyesület szervezésében 2007. augusztus 6-12. között való-
sult meg a „Közös Kulturális Örökségünk az Európai Unióban” címû pályázati
projekt, a Fiatalok Lendületben Program Ifjúsági csere támogatásával.

A projekt koordinátora Gyarmati Adrienn volt, aki összefogta a tevé-
kenységeket, figyelte a határidõket, kapcsolatot tartott a partnerországok
csoportvezetõivel. A pályázat beadását megelõzõen részt vett egy a Mobi-
litás által szervezett képzésen és az ott szerzett tapasztalatok is segítették
a csapat munkáját. 

A projekt elõzményei: az öt ország csoportvezetõi felvették egymással a
kapcsolatot, ki-ki saját csoportjával konzultálva közölte véleményét, javas-
latait és kidolgozták a projekt témáját, majd az egyeztetések után megírták
a pályázatot.

A program elsõdleges témája volt a kulturális lehetõségek kölcsönös
megismerése, az interkulturális tanulás és a tolerancia kérdéskörének tár-
gyalása, kulturális találkozási színhelyek feltérképezése, megismerése. Ál-
talános céljai pedig a hagyományos mûveltség, környezetkultúra és az
egészséges életmód mintájának közvetítése. 
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Csapatmunka



A programban eredetileg öt ország vett volna részt, de a megvalósítás
elõtt egy héttel az egyik partner lemondta, így négy ország 26 fiatalja vett
részt Szlovákiából, Szerbiából, Romániából és hazánkból, plusz minden or-
szágból egy csoportvezetõ.

Az elõkészítés során minden csoport összegyûjtötte a saját kulturális
helyszíneikrõl és az ott végzett tevékenységeikrõl szóló információkat, ma-
gába foglalva azt is, hogy hogyan és milyen céllal jöttek létre az intézmé-
nyek, rendezvények. Minden csapat vázolta közösségi kultúrájuk történe-
tét, gyökerét. Minden csapat a hagyományõrzést is kiemelt kategóriaként
említette, rávilágítottak a fiatalok szerepvállalására és a kulturális javak
ápolására. Ennek mértékét, megjelenési formáit vagy éppen a hiányát is
bemutatták. Minden elõadáshoz készült egy rövid powerpoint diavetítés
vagy rövidfilm. 

Az elõkészítés része volt még az étkezés, szállás és a foglalkozások hely-
színének lefoglalása. A képzési helyszín a békéscsabai Ifjúsági Ház és Álta-
lános Társas Kör Kaszinó terme volt, amelynek nagy elõnye, hogy a város-
központban található, ahonnan 5 percen belül elérhetõ a szállás, az
étterem, valamint a kórház is. A magyarországi csapat intézte az érkezõ
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Csoportépítõ gyakorlaton



csapatok fogadását. Igyekeztek mindenre felkészülni és teljes körûen tájé-
koztattak minden csapatot a helyi sajátosságokról, városi útvonalakról,
melyhez térképet is összeállítottak, a helyi nevezetességek megjelölésével.

A találkozó elsõ estéjén a csapatok bemutatkoztak, amelynek fontos ré-
sze volt az országokra jellemzõ ételek és italok kóstolása, zenék hallgatá-
sa. Mindezek elõkészítése minden csapattól elõzetes felkészülést igényelt.

Az ifjúsági csere során a fiatalok megismerhették a különbözõ nemzetek
szokásait, hagyományait. Összehasonlították a korábbi közösségi lehetõ-
ségeket, tevékenységeket, megvizsgálták, hogyan alakultak át, milyenné
váltak, ezáltal jobban fel tudták térképezni a jövõbeli lehetõségeket. 

Az interkulturális tanulás különösen nagy hangsúlyt kapott a program
során. Ennek oka volt többek között az is, hogy a résztvevõk jobbára sok-
nemzetiségû társadalmak kisebbségeihez tartoznak és személyes tapaszta-
latokkal is rendelkeznek (pozitív, negatív) az empátiáról, elõítéletekrõl, a
nacionalizmusról, a rasszizmusról, a diszkriminációról.

A fiatalok önismereti játékokon, kombinált és csoportos feladatmegoldá-
sokon és egyéb csoportépítõ gyakorlatokon, játékos vetélkedõkön keresz-
tül modellezték az adott témákat, problémákat. 

A tolerancia az egész találkozó légkörére jellemzõ volt. A gyakorlatok és
játékok során lehetõségük volt a résztvevõknek megismerni egymás gon-
dolkodását, azt a társadalmi, kulturális közeget, ami mindezt meghatároz-
ta, s gyakorolhatták egymás meghallgatását, a másik személyiségének tisz-
teletben tartását.

Minden nap beszélgetéssel zárult, amelyben bárki értékelhette az adott
nap programját.

Az utolsó nap záró játéka nagyon sikeres volt, amely során a résztvevõk
hátára ragasztott A/2-es lapra üzenhettek egymásnak. Ezt mindenki haza-
vihette és emlékként megmaradt,így az egy hét alatt kialakult barátságok-
ról rajzos, írásos „plakátok” születtek. Ez meghatározó volt a programmal
kapcsolatos visszajelzések miatt is.

Magyarországon a helyi médiák, a Juventus Rádió és a Csaba Televízió
segítették munkánkat azáltal, hogy tájékoztatták a lakosságot a projekt lé-
tezésérõl, megvalósításáról és a nyitott programokban való részvételi lehe-
tõségrõl.

A helyi közösségek számára több lehetõség adódott a program megisme-
résére. A városismereti vetélkedõ egyes helyszínein spontán kapcsolatte-
remtésre adódott lehetõség (pl. a táncházban a békéscsabai közönség talál-
kozhatott a résztvevõkkel). A városban az önkéntes kísérõkkel közel 40 fõt
számláló csoport feltûnést keltett, s a résztvevõk gyakran elegyedtek szó-
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ba a város fiatal és idõsebb lakóival. A kapcsolatteremtésnek nem voltak
nyelvi akadályai sem.

VISSZAJELZÉSEK 

A projektet követõen a Csaba Televízió által készített riportokat és a pro-
jekt tájékoztató anyagait megjelentettük az Életfa Kulturális Alapítvány
honlapján és a most készülõ saját honlapunkon.
Az ifjúsági cserét követõen, több visszajelzést is kaptunk, amely a csa-

pattagok további együttmûködését jelezte.
Többen jelezték, hogy az otthoni találkozásokon hosszas eszmecseréket vé-

geztek az itt szerzett tapasztalataikról és a jövõbeli lehetõségeiket keresik. 

TERVEK A JÖVÕRE

Az elmúlt félévben a projektünket követõen szervezetünk már két Ifjúsági
csereprogram pályázatához nyújtott segítséget városi szinten. 

A többi partnerország csoportjai is tervezik, hogy pályáznak ilyen projekt
megvalósítására és ebben segítséget nyújtunk nekik.

Találkozókat szerveznek saját csapataik számára és a partnercsoportokkal.
Például a magyarországi csapat egyik tagja augusztusban kiutazott
Szabadkára és tervezik a következõ csoportos látogatást.
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Bizalomjáték



A Kulturális és Szabadidõ Egyesület 1998-ban
alakult, 1999-tõl bejegyzett közhasznú szerve-
zet. Bordány község egyetlen közhasznú civil
ifjúsági szervezete. Tagjainak száma 45-50 fõ
között mozog. 

Az egyesület célja elsõsorban az ifjúság –
mint társadalmi réteg – összefogása, koordiná-
lása, érdeklõdési körének felkutatása, megfo-
galmazása, igényeik felmérése Bordányban és
térségében. Szabadidõs és szórakoztató prog-
ramok szervezése számukra a kultúra, a sport,
a hagyományõrzés, a természet és a környezet-
védelem terén. Az egyéni készség, képességek
fejlesztése a közösség érdekében, a fiatalok ismereteinek bõvítése képzé-
sekkel, szakmai programokkal. 

A Kulturális és Szabadidõs Egyesület az ifjúsági érdekérvényesítés terén
együttmûködik a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal és más
helyi, kistérségi és regionális szervezetekkel.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2004
„Szúnyoglövõ tábor – Terepgyakorlaton a Kulturális és Szabadidõs
Egyesület tagjai (közösségépítés, problémamegoldás, ismeretátadás kü-
lönbözõ módszerekkel)”
„A Kisalföld civil munkássága, kincsei – tanulmányút”

2005
„Játszd el gondolataid – interkulturális hidak építése”
„A bordányi KÖR, mint szolgáltatásszervezési módszer, az önkéntes
munka elismerésének technikája a civil szektorban”
„Faluvédõ fiatalok Bordányban”
„Szúnyoglövõ tábor – újabb fiatalok partraszállása”
„Kistérségi információs kiadvány a bordányi Eurodesk iroda, a Bordányi
Ifjúsági Információs Pont és a Teleház Információs és Szolgáltató Köz-
pont népszerûsítésére”
„Multiplikátor-képzõ program ifjúságsegítõk, kortárssegítõk részére”

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

6795 Bordány, Park tér 1.
Vezetõ: Tanács Gábor, elnök 
Levélcím: 675 Bordány, Pf.: 13.
Telefon: (62) 588-131
Telefax: (62) 588-130
E-mail: bordany@telehaz.hu
Honlap: www.telecity.hu
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2006
„A Közösségi Önsegítõ Rendszerhez való egyéni és szervezeti hozzáfé-
rés az egyesület honlapján”
„Határmenti együttmûködés Bordány, Palics (Palic) és Magyarkanizsa
(Kanjiza) fiataljai között”
„Példaértékû helyi kezdeményezések megtekintése – tanulmányút”
vRégiók közti együttmûködés a helyi ifjúsági munka fejlesztésére II”
képzési program
„Fiatalok Bordányért” 2006-2008 programcsomag népszerûsítése két-
nyelvû kiadványban”
vKözösségi kezdeményezések – képzési program”
„Kulturális és Szabadidõs Egyesület valamint a Bordányi Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzat által alapított és mûködtetett Bordányi Ifjúsági
Információs Pont eszközfejlesztése”
„Információ – Részvétel – Facilitálás” – nemzetközi képzési projekt
„Közösségfejlesztés Bordányban”

2007
„Határmenti határmente”
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GYIN 5.5 Gyermek- és Ifjúsági Nap
A Bordányi Ifjúsági Információs Pont fejlesztése
Szúnyoglövõ Tábor Börcsön
A Bordányi Ifjúsági Információs Pontot népszerûsítõ kiadvány elkészí-
tése

Több évet átfogó (folyamatos) projektek:
Eurodesk végpont mûködtetése
Saját újság, a b.i.l.d. szerkesztése és terjesztése
Honlapok – www.telecity.hu és www.bordanynet.hu – mûködtetése
Bordányi Amatõr Színjátszó Kör mûködtetése
A Bordányi Baráti Kör mûködtetése
Nyári Napközis és Faluvédõ Táborok megrendezése

KIEMELKEDÕ PROGRAM

MEGAPROJEKT

A Kulturális és Szabadidõs Egyesület 7 európai uniós tagországból érke-
zõ szervezetek vezetõi és fiataljainak részvételével elõkészítõ találkozót
szervezett Bordányban, a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban 2007. au-
gusztus 9-11. között. Az angol, finn, lengyel, portugál, bolgár, spanyol és
magyar ifjúságsegítõk és fiatalok egy nemzetközi hálózatépítés támogató
programot valósítottak meg, a Fiatalok Lendületben Program ajánlásai sze-
rint. A résztvevõk a háromnapos intenzív szakmai program folyamán har-
mincnyolc konkrét projektet dolgoztak ki, amelyek várhatóan európai uni-
ós támogatással az elkövetkezõ hét évben valósulnak majd meg. 

Egyesületünk 2005 nyarán valósított meg egy nemzetközi ifjúsági cserét.
Minden partnerünk kistelepülésrõl érkezett, a legtöbb fiatal életében elõször
ült repülõn vagy hagyta el országát. A következõ évben két partnerünk nem-
zetközi ifjúsági cseréjében is aktívan részt vettünk. A közös munkán felbuzdul-
va még 2006 tavaszán úgy döntöttünk, hogy szeretnék ifjúsági hálózatépítõ
projektet megvalósítani a 3. alprogramon belül, – amely a Fiatalok Lendület-
ben Programban az 1. alprogramon belül található meg – hátrányos helyzetû
fiatalokkal. 

Olyan ifjúsági hálózatépítés projekteket szeretnénk elõkészítni és meg-
valósítani, amelyek mind a fiatalok, mind a helyi közösség javát szolgálják
hosszú távon és nemzetköziséget, kulturális sokszínûséget és az Európa
polgári öntudatot megismerését és megerõsödést hozzák a helyi közösség,
fõként a fiatalok életébe. 
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Azonban mielõtt egy ilyen projektbe belevágtunk volna, úgy döntöttünk,
hogy egy elõkészítõ találkozóra meghívjuk azon szervezetek képviselõit és
egy fiatalt a szervezettõl, akikkel már együtt dolgoztunk vagy vettünk részt
ifjúsági projektekben. Az elõkészítõ találkozón a hálózatépítõ projektet ké-
szítettük elõ, személyesen megbeszélhettük a partnereinkkel, hogy mikép-
pen tudjuk megosztani a felelõsségeket és a feladatokat.

Partnereink Finnországból, Olaszországból, Lengyelországból, Portugá-
liából, Bulgáriából, és Csehországból érkeztek. 

Az elõkészítõ találkozó célja elsõsorban az volt, hogy a 2006 tavaszán fel-
merült ifjúsági hálózatépítõ projekt terveit tovább fejlesszük, és a találko-
zó végére egy komplett kép alakuljon ki arról, mit hogyan szeretnénk meg-
pályázni és ki mit vállal, mekkora felelõsséggel a projektben.

Ennél is fontosabbnak tartottuk azt, hogy a találkozó elõkészítése, meg-
valósítása és utómunkálatai során közösen létrehozott projektbe minél
több fiatalt bevonjunk, akik ezáltal rengeteget fejlõdhetnek személyes és
szakmai téren egyaránt.

Az Elõkészítõ találkozó célcsoportja elsõsorban olyan fiatalok és ifjúsági
szakemberek voltak, akik mind olyan szervezeteket képviselnek, amelyek
földrajzilag hátrányos területen dolgoznak helyi fiatalokkal. A projekt cél-
csoportjai voltak még azok a kis helyi közösségek, amelyek földrajzilag
hátrányos területen helyezkednek el, nehezen megközelíthetõek, az infor-
máció nehezebben jut el hozzájuk, a fiatalok nem elég öntudatosak, keve-
sebb az önbizalmuk. Így a nemzetközi projekteknek köszönhetõen a fiata-
lok társadalmi szerepe és a helyi közösségek is fejlõdtek. 

A nyári cseréink alatt sajnos sosem találkoztunk egy helyen egyszerre,
hiszen együtt még sosem dolgoztunk. Partnereink egy olyan hálózatot ké-
peznek, amelyikben az egyik szervezethez kapcsolódik a másik. Az Elõké-
szítõ találkozón sikerült egy egymáshoz egyformán kapcsolódó és jól mû-
ködõ hálózatot kialakítani.

Az elõkészítõ találkozó programját együtt állítottuk össze, azaz a partner
szervezeteink összegezték az elvárásaikat, ötleteket adtak és reflektáltak az ál-
talunk javasolt programra. Megállapodtunk abban, hogy az Elõkészítõ találko-
zó elõtt minden partnerünk és mi is igény- és szükségletfelmérést végzünk a
helyi fiatalok között, milyen projektekre, tevékenységekre, tapasztalatokra van
szükségük. A felmérések eredményeit is elhoztuk a Találkozóra, ahol amelyik
országban erre lehetõség volt, a fiatalok képviselõje is részt vett. 

A résztvevõk a háromnapos intenzív szakmai program folyamán har-
mincnyolc konkrét projektet dolgoztak ki, amelyek várhatóan európai uni-
ós támogatással az elkövetkezõ hét évben valósulnak majd meg. 
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A tervezett programok számos témát ölelnek fel, a legegyszerûbbnek ta-
lán egy Bulgáriában megvalósuló erdõtelepítési projekt mondható, a legne-
hezebbnek pedig egy egyszerre négy országban zajló demokráciafejlesztõ
projekt ígérkezik. A legtöbb program a tervek szerint 2009-ben zajlik
majd, a programok többsége a 18-25 év közötti fiataloknak szóló csere-
program lesz, de számos tréning, konferencia és önkéntes fogadást-küldést
célzó projekt is bekerült a közös tervek közé. 

Az elõkészítõ találkozó utolsó napján aláírásra került egy keretszerzõdés
is, amelyben a partnerszervezetek 2013-ig szóló szoros együttmûködést
vállaltak fel. A keretszerzõdést nyolc külföldi és két magyar civil szervezet
képviselõje látta el kézjegyével. A Bordányi Szerzõdéshez várhatóan továb-
bi szervezetek is csatlakoznak majd, hiszen az aláírók partnerszervezetei
automatikusan kapcsolódhatnak a szakmai programokhoz.

VISSZAJELZÉSEK

A projekt teljes anyaga felkerült egy CD lemezre, amelyet a résztvevõk
magukkal vittek.
A rendezvényrõl tudósított a Rádió7, a Magyar Rádió Szegedi Körzeti
Stúdiója, MR2, de kisebb cikk megjelent a Délmagyarország Körkép
címû rovatában is.
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A programról beszámoltunk mind a www.bordanynet.hu honlapon,
mind a b.i.l.d. elnevezésû helyi újságban is.
A projektnek köszönhetõen 2008-ban már két újabb találkozó körvona-
lazódik, mind a portugál, mind a spanyol partner pályázatot nyújtott be
a helyi programirodához.

TERVEK A JÖVÕRE

Kiemelt célunk hagyományos projektjeink továbbfejlesztése, folyamatos
megrendezése.

Szeretnénk nemzetközi kapcsolatainkat tovább bõvíteni, a meglévõ
együttmûködéseket tovább erõsíteni. Nyitni szeretnénk Szerbia és Romá-
nia, valamint Ukrajna magyar lakta települései felé.

Terveink között szerepel egy úgynevezett „Youth Busz” beindítása is,
amely a Mórahalmi kistérség településeire juttat el ifjúsági, európai uniós in-
formációkat elsõsorban a Fiatalok Lendületben Programmal kapcsolatosan.

Hosszú távú terveink között szerepel egy ifjúsági ház kialakítása és
mûködtetése.
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A MI-ÉRTÜNK Egyesület 2000-ben alakult,
kiemelkedõen közhasznú szervezetként mûkö-
dünk. Alacsonyküszöbû (harm reduction/min-
imalization), ártalomcsökkentõ szolgáltatáso-
kat nyújtunk elsõsorban Békés Megyében. 

Prevenciós feladatokat, látunk el általános és
középiskolákban, gimnáziumokban, kollégiu-
mokban.

Munkahelyi megelõzõ programban veszünk
részt a LINAMAR Hungary Autóipari és Gép-
gyártó Részvénytársaságnál. 

Prevenciós programokat valósítottunk meg a
Gyulán a Büntetésvégrehajtási Intézetben.

Feladatainkat jelenleg hét fõállású, két félál-
lású szakemberrel, nyolc fõ önkéntes segítõvel
és 12 fõ kortárssegítõvel látjuk el.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2005
ICSSZEM-KAB-INF-05-B pályázatán 1.500.000 Ft.-ban részesültünk.
Alacsonyküszöbû programjaink mûködtetésére, tárgyi eszközök vásár-
lására fordítottuk.
DARISZI-IFJ-GY-DA-05-C pályázatán 100.000 Ft.- ban részesültünk.
Önkétesek képzési programjára fordítottuk.
DARISZI-IFJ-GY-DA-05-D pályázatán 100.000 Ft.- ban részesültünk.
Honlapfejlesztésre, szóróanyagokra fordítottuk.
NCA-CIV-05 Mûködés célú pályázatán 300.000 Ft- ban részesültünk.
Az Egyesület mûködésére fordítottuk. 
Erõforrás Alapítvány pályázatán 196.000 Ft-ban részesültünk. Ifjúsági
csoportunk mûködtetésére, információs anyagokra, szakkönyvekre for-
dítottuk.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének Közmûvelõdési Ifjúsági
és Sport Bizottsága pályázatán 70.000 Ft-ban részesültünk, melyet pá-
lyázati önrészünkre fordítottunk.
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5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1
Levélcím: 5601 Békéscsaba Pf.: 491.
Képviselõ neve: Mezõ Andrea

egyesület elnöke, szakvizsgázott szoci-
ális munkás, addiktológiai konzultáns

Honlap: http: mi-ertunk.hu
E-mail: mi-ertunk@mi-ertunk.hu
Tel/fax: 66/444-846; 70/502-2103
70/415-6609; 70/415-6607 
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének Kisebbségi, Érdekegyez-
tetõ és Külkapcsolati Bizottsága pályázatán 30.000 Ft-ban részesültünk,
melyet Karácsonyi Programunkra fordítottunk.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Lakásügyi
Bizottsága pályázatán 15.000 Ft-ban részesültünk, melyet pályázati ön-
részre fordítottunk.

2006
KAB-AL-06-A-0013 pályázaton 3.500.000 Ft.- támogatást nyertünk,
melyet egy modell értékû komplex és integrált intézmény infrastruktu-
rális kialakítására kaptunk. A megnyert pénz fennmaradó részét a pályá-
zati elszámolás elfogadása után fogjuk megkapni.
KAB-AL-06-B-0019 pályázaton 2.800.000 Ft.- mûködési támogatás
nyertünk, melyet a drop-in funkció kialakításához szükséges eszközök
beszerzésére fordítottuk.
IFJ-DP-06-C-0215 pályázaton 1.000.000 Ft.-ot nyertünk, melyet egy
komplex prevenciós program megvalósítására fordítottunk.
KAB-KP-06-A-0023 pályázaton 200.000 Ft.- támogatást nyertünk mun-
katársaink szupervíziójára.
NCA 00202/04/06 számú pályázaton nyert 500.000 Ft.-ot az egyesület
mûködésére fordítottuk.
A Gyulai Büntetés-végrehajtó Intézetben együttmûködõ partnerként
prevenciós jelleggel csoportokat tartott az egyesület két munkatársa,
melynek megvalósítására az egyesület 200.000 Ft.- ot nyert.

2007
Pécsi minta 300.982 Ft.-
Biztos „lábakon” 2.900.000 Ft.-
Kapcsolatépítés, lehetõség,szolgáltatás 600.000 Ft.-
A szupervíziónk 495.000 Ft.-
Szolgáltatások fûtéssel 600.000 Ft.-
Egészségmegõrzõ alternatívák 1500.000 Ft.-
Karácsonyi tea 20.000 Ft.-
Ifjúsági program 30.000 Ft.-
Könyv vásárlás 25.000 Ft.-

KIEMELKEDÕ PROGRAM

IFJ-DP-06-C-0215 pályázaton 1.000.000 Ft.-ot nyertünk, melyet egy
komplex prevenciós program megvalósítására fordítottunk.

A program célja a testi, lelki, szellemi fejlõdést segítõ programok, az
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egészséges szabadidõ-eltöltéssel, aktív, egészségtudatos életmódra felké-
szítõ programok kezdeményezése, megvalósítása, valamint a gyermekek és
a fiatalok társadalmi részvételének, toleráns és befogadó attitûdjének,
egészségtudatos magatartásának fejlesztése, alternatívák nyújtása az
egészség megõrzésére.

A komplex és integrált program ötletét, a megvalósításának tervét és a
módszer bevezetését motiválja a Békéscsabán élõ és a megyeszékhelyen ta-
nuló fiatalokkal végzett

„Ifjúság kutatás 2005”, a Dél-alföldi régió Ifjúság kutatások elemzései, vala-
mint a programjaink, munkánk során szerzett tapasztalataink adják. (Az ábrák
a békéscsabai Ifjúság kutatás 2005 eredményei, forrása: www. bekescsaba.hu)

A komplex, integrált modell program során együttmûködünk az Erzsé-
bethelyi Általános Iskolával, a Körösök-völgye Turisztikai Egyesülettel, és
a Tini Telefonos Alapítvánnyal.

Erzsébethelyi Általános Iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint is
törekednek arra, hogy a tanulókban kialakuljon az egészséges életmód iránti
igény, helyesen alakítsák ki viselkedésüket, életvezetésüket, elkerüljék az
egészségkárosító magatartásformákat, fejlõdjenek társas és kommunikációs
készségeik. A gyengén fejlett részképességek tanulási nehézséghez vagy za-
varhoz és viselkedési problémákhoz is vezethetnek. Békéscsabán jelenleg a
legnagyobb tanulói létszámú általános iskola, az iskolában 877 gyerek van,
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ennek közel 20%-a szenved valamilyen tanulási problémában (pl: olvasási,
helyesírási, logopédiai probléma, pszichés fejlõdés egyéb zavarai).

Az iskolával több alkalommal valósítottunk meg közös programokat, pre-
venciós feladatokat végeztünk gyermekek, pedagógusok, szülõk részére. Az
iskola vezetése, megelõzõ, nevelõ törekvéseik jó terepet adnak módszertani,
egészségtudatos életmódra felkészítõ programjaink megvalósításához.
1. A tini kortárssegítõ munka

Az SOS Tini Telefonos Lelkisegély Szolgálat a serdülõ kortárssegítõ
munka olyan -speciális – formája, mely a jellegébõl adódóan a kommuni-
kációra fektet hangsúlyt.

A kortárssegítõk részére (a programban résztvevõk száma15-18 fõ) 2006.
júliusban és augusztusban egy harminc órás speciális ráképzést végeztünk,
amely képzés a droggal, egészséggel kapcsolatos kérdésekre, hívásokra készí-
ti fel a segítõket, valamint a rendhagyó órákra és a bulisegélyre. Hetente egy-
szer stáb megbeszélést tartottunk.

A csoport kettõs csoportvezetéssel valósult meg. A kortárssegítés speci-
ális formáján túl az alapítványban dolgozó önkéntes segítõk rendhagyó
órákat tartottak, elsõsorban felsõs osztályokban, kiemelten a 7. osztályban
végzik. A résztvevõk folyamatosan – egy-egy középiskolát képviselve páro-
sával rendhagyó osztályfõnöki órákra facilitátorként léptek be – 2006.
szeptembertõl – december 15-ig az Erzsébet helyi általános iskolában, ahol
elõkészítõ munkát végeznek, azaz a pszichoaverzív attitüdöket „bontják”,
így a tapasztalatok szerint diszpécserszolgáltatást is végeztek. Speciális
helyzet a „modell” helyzet. 

A kiemelés célja a hetedikesek attitûd formálása, õk lesznek azok, akik
az iskolájukban a kisebbeket tanítják, átadják az értékeket, megvédik a ki-
sebbeket a különféle negatív kortárshatásoktól.
2. Az együttmûködõ általános iskola hetedikes tanulóiból 8-10 fõ rész-
vételével, tizenöt órás csoportos képzést tervezünk, iskolán kívüli prog-
ramként, a programrészt 2006. novemberben valósítottuk meg. 

A képzés 7. osztályos diákok részére (referencia személyek). A fiatalokat
az iskolából toboroztuk, 8-10 fõ fiatal vett részt a képzésben. A program-
ban résztvevõ fiatalokról a program során fotókat készítettünk, amit az is-
kolában a faliújságon kihelyezünk. Célja, hogy a képzett fiatalok ezáltal is
megszólíthatóak legyenek, ezáltal is közvetítsék a tanultakat, az értékeket
a korcsoportjuk és a kisebb osztályosok felé. A képzett fiatalokkal, héthe-
tente egyszer csoportos megbeszélést tartunk. A vezetõi minta (családi fel-
állás – férfi nõ páros) helyzetközvetítéseinek lényeges eleme az „anya-kon-
téner” funkció biztosítása. 
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A képzés formája kiscsoportos foglalkozás, tartalmát tekintve három
blokkból állt:
a.,Kommunikáció – és önismeretfejlesztés strukturális gyakorlatok mentén

szituációs játékok
pszichodramatikus elemek
tematikus játékok
strukturális játékok

Célja – a saját élmény segítségével a kapcsolatteremtés hatékonyságának
erõsítése, csoport – közösség – szervezõdés megtapasztalása, azonos (cso-
port) értékek kialakítása, megfogalmazása.
b.,Elméleti oktatás
Mindig a saját élményen alapuló megtapasztaláshoz kapcsolódik.
Elemei:

Az emberi kapcsolatok dinamikája
Kommunikáció, kommunikáció-elmélet – a hatékony kommunikáció
Csoportszervezés, csoportdinamika, szervezet,szervezetfejlesztés
Modellkidolgozás – az iskola és a diák (hiarerchia) – problémaorientált
feladattervezés (problémafeltárás NCM-technikával)

Célja: a megtapasztalt élmények tudatosítása a továbbadás, a hatékonyabb
munkavégzés érdekében
c.,Követés

Adott problémaorientált (témacentrikus) helyzetekre feszültségoldó cso-
port szervezése, illetve folyamatos információszolgáltatás, támogatás.
Célja: speciális háttérbázis biztosítása

A referenciacsoport – csoportértékek – a „valahova tartozás” veszélyei,
bandák, galerik – kockázatvállalás a megfelelés érdekében.

Összességében a kortárs segítõk részvétele, munkája az iskolai illetve a
kortárs interperszonális hatásokat célozza:

a szociábilitás a kortárs kapcsolatokban (mint lehetõség)
a normatívák, illetve mintaadások
alternatív „kortársnyaláb”

3. Hétvégi túra (szülõ – gyermek – pedagógus – civil szervezetek
program) Rendezvényünk célkitûzései többszintûek:

egy újabb alternatíva nyújtása az egészség megõrzéséhez,
az egészséges szabadidõ eltöltéséhez,
az ifjúság, a részképességi zavaros gyermekek és szüleik együttléte más
közegben – a családi kapcsolatok erõsítése, 
a pedagógus – diák – szülõ más közegben való találkozása kapcsolaterõ-
sítõ tényezõ a gyermekek érdekében,
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a rendezvény a szülõket erõsíti a fontosságukban, szerepükben,
a gyermekek érzik a szüleik jelenlétét, „büszkélkedhetnek” a rendez-
vény során,

Az iskola az elõzetes szervezéseket kivéve itt kapcsolódik be a program-
ba. A program a gyermekek és szüleik aktív részvételét követeli. A Körö-
sök-völgye Egyesület bevonásával egy gyalogos, illetve kerékpáros túrával
indul a nap Póstelekre, a Békéscsabától 8 km-re lévõ természetvédelmi te-
rületre. 

A programban részt vesznek egyesületünk tagjai, és a Tini Telefonos
Alapítvány kortárssegítõi, valamint a helyi médiákban, honlapunkon, szó-
róanyagok útján eljuttatjuk a program felhívását a Békéscsabai lakosság
számára is. A program mindenki számára nyitott volt.

A résztvevõk száma 200 fõ, a programrész 2006. szeptember elején
valósításult meg. A túrázókat az elõre felállított egészség sátorral vártuk,
szendvicset és ásványvizet biztosítunk.

A túra során lehetõség nyílt az együttléten és a természet adta csodákon
kívül egyéni és csoportos beszélgetésekre, valamint a Családi Sportverse-
nyekre, sportbemutatóra. Az egész napos program végén közös gyaloglás,
kerékpározás Békéscsabára.
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4. „Egészség Nap – Suli Buli” Az Erzsébethelyi Általános Iskolában
A programban résztvevõk száma 250 fõ (felsõs tanulók, kortárssegítõk,

tanárok, egyesület tagjai), tervezett idõpont 2006. október. 
Fontosnak tartjuk a társadalmi normák, szabályok olyan elfogadását,

melyek belsõvé válnak a gyermekeknél, erõsítve biztonságérzetüket, belsõ
innovatív, kreatív viszonyulásaikat – a lehetõségekhez képest – hiszen a
döntési folyamatokban ezek a belsõ értékek segítik a pozitív választásokat,
védik a devianciáktól a gyermekeket.

Ebben az iskolai szociokultúrális miliõben esélyük van gyermekeinknek a
szabályok, normák kiegyensúlyozottságot biztosító élményét megtapasztalni.

Kérjük, hogy programunkat ne elszigetelve értékeljék, hiszen csak egy
komplex, az iskolai prevenciós munkában hitelesen és valósan mûködõ
miliõben értelmezhetõ, folyamatában többfunkciós, és szûrõ célzattal is
szolgál. A prevenciós tevékenységünk alapelve a komplexitás, a gyermekek
kreatív tevékenységekbe való bevonása, az érzelmi szintû átélések biztosí-
tása segíti a „látótér pozitív kiterjesztését”.

A programunk forgószínpadszerû, hogy minden gyermek a lehetõ leg-
több programon tudjon részt venni. 
Mozgással kapcsolatos programok:

sportverseny – váltóverseny
focibajnokság
ping-pong verseny
ügyességi vetélkedõk
aszfaltrajzverseny „egészséges gyermek” címmel
játszóház – kultúra és kreativitás „bepillantó”
táncverseny
Teak-Wando bemutató
Kutyabemutató

Mentális programok:
Az egészség sátorban egyéni beszélgetésekre, tesztek kitöltésére és meg-

beszélésére, információ nyújtására lesz lehetõség.
Csoportos mentálhigiénés játékok:

Technikailag egy lehetséges módszer a kapcsolati tisztázásnak az „üres
szék”. A fiatal környezetében megjelenített indulatok (projekciók is),stb
megfogalmazása (mit mondanak) illetve Visszafogalmazás, válaszmonda-
tok megfogalmazása. (Pl. „nézz magadba stb”)
Csoportos foglalkozás „etika” témában
Célok:

énkép, én azonosság
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Hogyan látnak mások – milyen szeretnék lenni – milyen vagyok –
másság és azonosság – szerepek, szerepkonfliktusok körbejárása, tole-
rancia, hitelesség és empátia erõsítése.

A szabályok illetve „Ítélõszék”
A szabályok, megítélés kérdésének „áttolt” lehetõsége az iskolai ítélõ-
szék lejátszatása
A bûn bármilyen szabályszegés lehet (csúnya beszéd, verekedés stb.) a
játékszín az igazgatói szoba, a szereplõk:
a „bûnös” diák, a vádló tanár, tanári kar, igazgató, szülõk.
Ifjúsági tanácsadás: „Mi az utad” Mit, hol, hogyan, miért?! 
Csoportos interaktív beszélgetések, vezetik 2 fõ kortárssegítõ és 1 fõ
mentálhigiénés szakember.

A program célja:
Alsó tagozati célok

a gyerekek legyenek tisztában a biztonság fogalmával és kérdéskörével, 
ismerjék fel idejében a veszélyforrásokat, 
ne bízzanak meg az idegen emberekben, 
ismerkedjenek meg a szenvedélybetegségek körébe tartozó szerek káro-
sító hatásaival, 
törekedjenek értéktárgyaik megóvására, 
fel tudják mérni, hogy milyen szülõi elvárásoknak kell megfelelniük (ta-
nulás, szorgalom) 
ismerkedjenek meg a különbözõ szabályokkal, magatartási formákkal, 
szembesüljenek a média pozitív és negatív személyiségformáló hatásai-
val. 

Felsõ tagozati célok
a tanulók pozitív énképének, önértékelésének fejlesztése, 
az alapvetõ emberi jogok, a gyermeki jogok gyakorlásának ismerete, 
az áldozattá válás elkerülésével kapcsolatos trükkök és tanácsok közve-
títése, azok a személyiségbe történõ beépítése, 
a „diákcsíny” és a bûncselekmény között lévõ határ bemutatása, bünte-
tõjogi alapismeretek elsajátítása, 
a felnövekvõ nemzedék egészségének megóvása, a szenvedélybetegségek
kialakulásának megakadályozása, a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, a
különbözõ drogok szervezetre gyakorolt káros hatásainak ismerete, 
a káros szenvedélyek visszautasítására történõ „nemet mondás” képes-
ségének kialakítása 
az AIDS betegség terjedésének felvilágosítással történõ visszaszorítása,
a védekezés módjainak ismerete, 
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szituációs játékokon keresztül a megismert tananyag bevésése, a fe-
szültségek csökkentése, a problémás helyzetek és élethelyzet megoldá-
sa, a helyes viselkedési attitûdök kialakítása. 
Suli Buli zárás
elégedettségi kérdõív kitöltése

5. Serdülõ konzultáció:
A MI-ÉRTÜNK Konzultációs Központban a program részeként 2006. jú-

nius 1-tõl – december 31-ig Ifjúsági Tanácsadást biztosítunk hetente két-
szer két órában, minden Békéscsabán élõ és/vagy tanuló fiatal részére. A
programban részt vesznek a Tini Telefonos Alapítvány kortárssegítõi, ve-
zetõi, egyesületünk munkatársai, önkéntesei, megbízási szerzõdéssel. 

A „négy üléses” konzultációt egyesületünk 2 szakembere végezte.
A programba bevont fiatalok száma 80-100 fõ fiatal.

A londoni Tavistock Klinikán kidolgozott „négyüléses konzultáció ser-
dülõkkel” rövid terápiás módszer a serdülõk életkori sajátosságaira, a sze-
mélyiségváltozások kor által meghatározott jellemzõire épül. Alapfeltétele,
hogy a serdülõ önként jelentkezzen a konzultációra, mivel a saját belsõ
motiváció, a „szenvedés-nyomás” teremti meg azt az érzelmi-indulati ala-
pot, melyre építve a négyszemközti segítõ kapcsolat eredményes lehet. 

A konzultáció kiegészült utánkövetéssel, mely a négy ülés lezárását kö-
vetõen 4 illetve 8 hét múlva valósult meg.
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Eredmények hasznosulása, fenntartása:
A komplex programmal elõsegítjük a gyermekek és a fiatalok helyi, kis-

térségi szintû társadalmi részvételének fejlesztését, erõsítik a gyermekek
és a fiatalok részvételét a személyükkel és a korosztályukkal kapcsolatos
döntések meghozatalának folyamatában, ahol laknak, illetve tanulmányai-
kat folytatják. 

VISSZAJELZÉSEK 

A program zárásakor 2006. decemberben a komplex program eredménye-
it, véleményeit, fotóit, egyszer megjelenõ nyomtatott kiadvány formájában el-
készíttetün 200 példányban, és a partner iskola diákjainak, szülõi munkakö-
zösségnek, valamint együttmûködõ partnereinknek, kortárssegítõknek,
eljuttatjuk. Folyamatos lehetõséget biztosítunk programjaink, szakembere-
ink, a kortárssegítõk megkeresésére. 

A programokat 2006. júniustól a helyi médiákban, valamint az egyesület
honlapján megjelentettük, az információk, illetve a partner iskolában végzett
programok kivételével programjaink is mindenki számára hozzáférhetõek.

Utánkövetés: A tanévben hét alkalommal lehetõséget biztosítottunk az
Erzsébethelyi Általános Iskolában a hetedikes segítõknek a közös megbe-
szélésre, melynek célja a tevékenységeikre való visszacsatolás. Folyamatos
lehetõséget biztosítunk a szakemberek, a kortárssegítõk megkeresésére. 

TERVEK A JÖVÕRE

Kortárssegítõk koordinációját és mentális egészségük megtartását vé-
gezzük 2007. februártól Békéscsabán.

Rendszeres stábokat,”élmény színházat” biztosítunk.
2008-ban „Ifjúsági Kontakt Pont” létrehozását tervezzük Békéscsabán. Fo-
lyamatosak az együttmûködések Oktatási Intézményekkel, ahol megelõzõ
programokat biztosítunk.

Problémáink közül kiemelendõ, hogy az Uniós pályázatokból, amelyek-
kel sokkal nagyobb célokat is elérhetnénk Békés Megyében, sajnos kiszo-
rulunk a készpénzes önerõ hiánya miatt. 

A megfelelõbb együttmûködésekkel és támogatásokkal képesek vagyunk
még nagyobb tervek megvalósítására is.
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A MOBIL-Földeáki Fiatalok Egyesülete 1995-ben
alakult meg, egy közösségi felmérés motivációja
kapcsán, melybe akkor az egész település bekap-
csolódott és több pozitív változást idézett elõ. 

1996-ban az Önkormányzat csekély bérleti
díj fejében rendelkezésünkre bocsátott egy pin-
cehelyiséget, amely az egyesületi tagok találkozó helyéül szolgál.
Az egyesület magára vállalt „feladataivá” váltak az évek folyamán
többek közt:

A helyi asztalitenisz verseny 
Alkotóházak szervezése, közremûködés nyújtása
Pályázatok benyújtása
Sporteszközök, játékok vásárlása
A többi földeáki egyesülettel történõ együttmûködés

Közremûködés az évente megrendezésre kerülõ:
Falunapokon
Rózsalakodalmon
Ifjúsági Napon

Az egyesület fontos feladatának tartja a közös-
ségfejlesztést, a szórakozási lehetõségek növelé-
sét, az információnyújtást, a hasznos szabadidõ
eltöltést.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PRO-
JEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2004
Ifjúsági Nap (forrás: Gyermek,- Ifjúsági és
Sportminisztérium)
Számítógép beszerzése
A közösségi helyiség rendbehozatala
Földeák újság házakhoz juttatása

2005
Ifjúsági Nap
Földeák újság házakhoz juttatása
Számítógépet nyertünk (forrás: Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
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Asztalnál



Tanácsa)
Kirándulás
Házhoz megy a mikulás
Majális (versenyek, vetélkedõk)

2006
Pályázat került benyújtásra a Leader programba
Pályázat került benyújtásra számítógépekre
Rózsalakodalom szervezésében közremûködés (pályáztunk, forrás:
Csongrád Megyei Közgyûlés)
Kirándulás
„Házhoz meg a mikulás”

2007
Kornél-erdõ pihenõhelyének rendbetétele
„Fiatalok a Fiatalokért” címmel Oltári Napok rendezvénysorozat
(Forrás: Leader pályázat)
Részvétel a Leader program "Marosvölgyi akciócsoportjában"
„Házhoz megy a mikulás”
Média napok szervezése (Forrás: Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács)

KIEMELKEDÕ PROGRAM

MÉDIA NAPOK

A projekt a média eszközeinek felhasználására és a segítségükkel elér-
hetõ eredményekre épül, a fiatalokat érintve elsõdleges célcsoportként.
A média eszközeivel sokkal meggyõzõbben és hatékonyabb lehet felhív-
ni az emberek figyelmét a negatívumokra, a jó megoldásokra, lehetõsé-
gekre, eseményekre. A program a Mûvelõdési Ház és Könyvtár segítségé-
vel valósult meg.
A program célja: hasznos szabadidõ eltöltése, közösség szervezés, kap-
csolatteremtõ készség növelése, önmaguk és saját rendezvényeik érvényre
juttatása, érdekeik érvényesítése, kommunikációs készség javítása.
1. nap: fotózás
Délelõtt fotóelmélet: a Mûvelõdési Ház Klubtermében Vígh Gabriella fotó-
mûvészeti szakos hallgató tartott elõadást és mutatta be a képelõhívást.
Délután fotózási gyakorlat: Kurusa Györgyi fotós, média szakos hallgató
vezette be a gyerekeket a fotózás rejtelmeibe, utána különbözõ helyszíne-
ken (természeti környezetben) folyt a fotózás, majd este a készült képek-
bõl verseny kerül megrendezésre.
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2. nap: filmelmélet és gyakorlat
Délelõtt filmelméleti elõadást tartott Papp Noémi média szakos hallga-

tó, helyszín a Mûvelõdési Ház nagyterme volt. 
Utána olvasópróba és a forgatandó film megtekintése történt videóról,

majd kezdõdött a forgatás. Este filmvetítés.
3. nap: Informatika segítsége a médiában

A Teleházban egy képregény szerkesztõ és egy vágóprogram megismeré-
se, felhasználói ismeretek elsajátítása, a 2. napon forgatott film megvágá-
sa. Este háló-party volt a számítógépeken a Teleházban.
4. nap: RÁDIÓ

Látogatást tettünk az Árkádia Rádióban Makón, ahol bemutatták ne-
künk, hogyan is dolgoznak a rádiónál, milyen is a kulisszák mögött.
„Közösségi nap”

A média napokon történt eseményeket levetítettük a résztvevõknek és az
elõadóknak, szervezõknek. Egy kellemes hangulatú délutáni filmvetítés,
teával, zsíros kenyérrel a Mûvelõdési Ház nagytermében.
„MOBIL-Filmklub”

Tervezzük egy Filmklub létrehozását, amatõr filmek készítését, forgatá-
sát az egyesületi tagok részvételével. 

Ezenkívül a helyi közösségi és kulturális élet megörökítését Földeákon, a
különbözõ programok és rendezvények rögzítését, archiválását is tervezzük.
Fiatalok részvétele:

A fiatalok nem passzív szemlélõi a programnak, hiszen õk a célcsoport,
akikre elsõsorban irányul, ezenkívül a szervezésben résztvevõ közösség és
késõbb a program második felét alkotó "forgatócsoport" kialakításában is
õk a megvalósítók. 

Leginkább a tervezésben, megvalósításban és az utómunkálatokban
vesznek részt az ifjúsági egyesület tagjai. Kitalálják az egyes programele-
meket a hozzá felkérhetõ személyeket kiválasztják, elképzelik, hogyan tud-
na a leghatékonyabban lezajlani egy bizonyos programpont. A megvalósí-
tás során irányítják a résztvevõket, eligazítják az elõadókat, megfelelõen
berendezik a termeket, elõkészítik a szükséges eszközöket, és felveszik az
emlékezetes mozzanatokat.

Utómunkálatokban részt vesznek a program eredményeinek bemutatá-
sában, cikkek írásában, bemutató anyagok elkészítésében a közösségi nap
megszervezésében.
Eredmények lehetnek:

A program hangulata és tanító jellege, a közösség kialakulása hozzájárul
a gyerekek szellemi és lelki fejlõdéséhez. A fiatalok szervezõ munkája és a
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Klub létrehozása az önállóságot, demokráciai készségüket, érdekeik érvé-
nyesítését növeli.

A lakosság és a térség információellátása nõ, a tájékozottság a település
közösségi-, kulturális,- és gazdasági életérõl nõ.

Bemutató filmes munkák készülhetnek a különbözõ földeáki egyesüle-
tekrõl, szervezetekrõl, melyeket felhasználhatunk kiállítási, bemutatkozó
anyagként.

VISSZAJELZÉSEK 

Nagyon örülhettünk, mert nagyszerû visszhangja volt a programnak, a
szülõk közül többen megköszönték, hogy megvalósítottuk, a fiatalok pe-
dig folyamatosan kérdezik, hogy idén lesz-e, mikor, jöhetnek-e és hogy mi-
kor tartunk találkozót.
A Földeák újságban jelent meg cikk. 
Több találkozó is leszervezésre került a program befejezése után a részt-
vevõkkel és ebben a hónapban is tervezünk egyet.

TERVEK A JÖVÕRE

Szeretnénk idén is kitalálni egy hasonló programsorozatot vagy tábort.
Természetesen a résztvevõket, ahogy tavaly is a környezõ településekrõl is
szeretettel várjuk.
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Ernyõ alatt



A Nagyító programot 1995-ben indítottuk el.
A program célja a résztvevõ fiatalok személyi-
ségének és közösségének fejlesztése, illetve a
résztvevõk arra való buzdítása, hogy merjenek
és akarjanak önálló, gondolkodó emberekké
válni, olyanokká, akik saját véleménnyel és cé-
lokkal rendelkeznek, és azokért küzdeni is ké-
pesek. 1999 õszétõl alapítványi formában or-
szágos közhasznú szervezetként mûködünk.

Fõ tevékenységünk: hétvégi bentlakásos te-
matikus képzések szervezése kamaszoknak.
Témáink: önismeret, kommunikáció, pályaori-
entáció, szenvedélybetegségek, tolerancia, rek-
lám, szerelem. 

A képzések szervezõi önkéntesek: fiatal szakemberek, valamint fõiskolai
és egyetemi hallgatók. Évente két alkalommal egyhetes intenzív csoportos
szervezetfejlesztési és módszertani továbbképzést szervezünk számukra.
Budapesten helyi csoportunk mûködik. Erdélyben hat városban mûködnek
csoportok/szervezetek, akik nagyítós programokat szerveznek a helyi kö-
zépiskolásoknak. 

Módszertani kiadványaink és konferenciáink összefoglaló kiadványai
megtekinthetõk a www.nagyito.hu honlapon.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2000-tõl folyamatosan megújuló projektek:
Hétvégi iskolán kívüli személyiség- és közösségfejlesztõ képzések kö-
zépiskolásoknak Magyarországon (évi 8-12 bentlakásos képzési hétvége
évente) 
Továbbképzés önkénteseknek (évi 2x5-7 nap bentlakásos) 

2002-tõl folyamatosan megújuló projektek
Új önkéntesek számára sajátélmény-képzés. Cipõfûzõ (évi 2-4 hétvégi
képzés az egyetemi városokban vagy határon túli magyarlakta városok-
ban)

2003-tól folyamatosan megújuló projektek
Nagyítós estek Budapesten (havi rendszerességgel)

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban
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KÉPZÉSE ALAPÍTVÁNY



2003
Tudás a társadalomban – iskolán kívüli képzéssel foglalkozó trénerek
találkozója 
Házon Kívül – Ifjúsági Munka a Társadalomban – Dél-alföldi ifjúsági ta-
lálkozó (konferencia – Szegeden – 120 résztvevõvel)
Nagyító – Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése – módszertani és já-
tékgyûjtemény, 2. javított kiadás 
Tanulmányút Németországba (6 nap)

2004
Házon kívül – konferencia kiadvány 
Training for Outschool Education (4 országos szeminárium) 
Könyvkiadás: Mewaldt – Gailius: Ifjúsági vezetõk gyakorlati kézikönyve,
magyar nyelvû kiadás, 500 példányban.
konzorciumi partnerként Phare kábítószer-megelõzési projekt
Román-magyar tapasztalatcsere – a Nagyító és a szatmárnémeti iskolán
kívüli képzési szervezet között (képzõk közös képzése, diákhétvégék lá-
togatása)

2005
Képzõk képzése a Nagyító vezetõ trénereinek továbbképzése és men-
torálása
Delphoi Nagytábor, nyári személyiség- és közösségfejlesztõ, valamint
nyelvi diáktábor, Szegeden 25 fõvel

2006
Tanulmányút Németország – FBW, Bonn AKSB Résztvevõk Magyaror-
szág, Románia, Németország – 20 fõ
DÖK képzés felvidéki magyar középiskolásoknak (5 hétvége) – Diákhá-
lózattal együttmûködésben
DDP (Dél-alföldi diákprojekt) 60 órás kortárs segítõ alapképzés három
városban (Kiskunmajsa, Békéscsaba, Szeged)
Krumpli és Pudddding – nemzetközi szeminárium nem formális mód-
szerekrõl. Résztvevõk: Magyarország, Románia, Szlovákia, Németor-
szág 

2007
Közös(s)ég konferencia – április 28-29. Szeged – 150 fõ 
Szakmai Fórum és Panasznap az oktatási jogokról 
Nemzetközi mûhelymunka – Identitás és Gele-Gele – Németország,
Ausztria
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KIEMELKEDÕ PROGRAM

Krumpli és Pudddding
(Szeged, 2006. november 22-27.)

Négy ország (ezt szimbolizálja a négy D a projekt címében), négy szerveze-
tének ifjúsági csoportvezetõi jöttek Szegedre, hogy megismerjék egymás szer-
vezeteit, módszereit, közösen tanuljanak. Mindannyian tartunk képzéseket,
programokat fiataloknak, így izgalmas a közös tapasztalatok megosztása.

A megvalósuló szeminárium egy több éve folyó együttmûködés egyik állo-
mása. Nem formális képzésekkel foglalkozó partnerszervezeteink önkéntesei-
vel rendszeresen tartunk találkozókat. Az így kialakuló „közös nyelv” eredmé-
nye a cím is.

A krumpli egy korábbi program kerettörténetében szerepelt: a kõleves min-
tájára mindenki beletesz valamit a programba, és ennek arányában is tud ab-
ból hazavinni. Az egyik lehetséges hozzávaló a krumpli (amit a németek is
megtanultak). A puding pedig egy szólásból ered: a puding próbája az evés. Így
a módszerek, játékok is akkor ismerhetõek meg igazán, ha kipróbáljuk õket. 

Ez a projekt az Európai Közösség Youth programjának támogatásával va-
lósult meg. A projekten helyszíni ellenõrzést tartottak a támogató képvise-
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Krumplipucolás



lõi és a programot kiemelkedõnek tartották.
A program fõ pontjait elõre egyeztetjük egymással, és az egyes progra-

mokat egy-egy partner vállalja el.
A program krumplipucolással kezdõdött és a pudddding porok hazavite-

lével zárult. Közben? Bemutattuk egymásnak szervezeteinket! 
KIKK Perigeum Egyesület – Szatmárnémetiben nagyítós hétvégi kép-
zéseket szervezõ egyesület, Románia-szerte nem formális módszertant
bemutató képzéseket szerveznek tanároknak, ifjúsági szakembereknek

Diákhálózat – magyar fõiskolások és egyetemisták szakmai szervezete
Szlovákiában
Franziskanisches Bildungswerk – Großkrotzenburgban, a ferences
gimnázium mellett mûködõ, iskolán kívüli programokat (családi szemi-
náriumok, tehetséggondozás, tanácsadás, nemzetközi programok,
diákönkormányzati képzések) szervezõ intézmény
Nagyító – Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány

Három témát jártunk körül:
Bizalom – a csoportfoglalkozások alapja és az ahhoz vezetõ út. Az ez-
zel foglalkozó kiscsoportban összegeztük a bizalom elérésének módsze-
reit, módjait.
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Nagy körben kezdjük



Konfliktusok – életünk és csoportjaink része, miben segítenek, hogyan
oldhatóak meg. Ez a kiscsoport szerepjátékokon keresztül ismerkedhe-
tett meg egy konfliktuselméleti modellel. 
Visszajelzések – rövid elméleti bevezetés után visszajelzések helyeit
szedtük össze a képzésekben és gyakorlatokat próbáltunk ki. 

A témafeldolgozás kis csoportokban folyt, két nyelven, az egyes csopor-
tok vezetõit a Nagyító, a KIKK és az FBW adta. 

Mulattunk
Egyik este táncoltunk (a németek és erdélyiek hoztak táncokat, de magyar

hastáncos önkénteseink is felléptek). Egy másik este fürödtünk az Anna für-
dõben, hogy bemutassuk a helyi különlegességeket és együtt lazítsunk.! 

Játékestet is tartottunk, ahol bemutattuk egymásnak legkedvesebb mód-
szereinket, legvidámabb gyakorlatainkat

Elsõ és utolsó este pedig közösen fõztünk. Felvidéki partnereink, a Di-
ákhálózat vezetõségébõl (akik újak voltak az együttmûködésben) nagyot
nevettek, amikor megérkezés után krumplipucolót találtak kezükben, nem
pedig valami komoly regisztrációt. 

Szombaton hajókáztunk a Tiszán, és halászlevet ettünk!
Vasárnap pedig elmentünk megnézni a Feszty-körképet Ópusztaszerre. 

Projekteket terveztünk
Tudatosításként az együttmûködésünk formáját tekintettük át, és több

projektet is megterveztünk. Összesen 16 ötlet született és hatot részlete-
sebben is kidolgoztunk. Az itt megtervezettek közül azóta kettõ már meg-
valósult: 

Identitás témájú szemináriumra 2007 õszén került sor Németországban.
Felvidéken a DiNaMit program 2008 februárjában indult, középiskolai
diákönkormányzatosoknak.

VISSZAJELZÉSEK 

A program végén mindenki írásban értékelt. 
Összesítve: a program jól szervezett és sikeres volt, legnagyobb problémáját az
idõkorlátok jelentették, hiszen mindenki szívesen töltött volna több idõt a
szakmai programokkal és a projekttervezéssel, valamint a közös szabadidõs-
játszós-beszélgetõs programokkal is. Kár hogy 1 nap csak 24 órából áll... Min-
denképpen szükség van a folytatásra!
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A projekt honlapján egy évig a projekt szakmai programjának dokumen-
tumai hozzáférhetõek voltak, jelenleg egy az ittenihez hasonló beszámoló
olvasható:
http://www.nagyito.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=168&It
emid=229

A programon megtervezett projektekbõl már több megvalósult. Az együtt-
mûködés folytatódik!

TERVEK A JÖVÕRE

A szervezetek önkénteseinek találkozása mára már rendszeressé vált:
évente szervezünk közös programokat.

A partnerek egy hosszabb együttmûködési folyamatra adtak be pályáza-
tot az Európai Unió civil programjához. A projektben szerepel több közös
képzés, mûhelymunka és egy konferencia is a civil felelõsségvállalásról.

A középiskolásoknak közösen tartandó programot még tervezzük.! Sze-
retnénk, ha a fiatalokat egy közös táborba, esetleg képzési folyamatba tud-
nánk bevonni, ahol a szervezési és a csoportvezetési munkákat megoszta-
nánk egymással.  
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Szervezetünk egy önkormányzati fenntartású
szociális intézmény, amely a helyi hátrányos
helyzetû embereknek segít. 

A Gondozási Központ Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat fõ feladata a krízisbe került
családok gondozása, devianciák kezelése, a ta-
nácsadás, hivatalos ügyek intézése.

A szabadidõ hasznos eltöltését célzó programokat is szervezünk. Ilyen a
Kézmûves Kezek Klubja, az ünnepek elõtt tartott foglalkozásunk: húsvétra,
anyák napjára apró ajándékokat készíthetnek a gyerekek a Nyári Játszóhá-
zunk 2000 nyara óta sikeresen mûködik, népszerû a gyerekek körében.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2004
Nyári Játszóház 2000-tõl folyamatosan 
„Ötpróba” Játszóházas szabadidõs rendezvény 6-14 éves diákoknak

címmel, 2004-ben IFJ-GY-DA-04-B-ben IFJ-GY-DA-05-B
2005

Ifjúság 2000-2006 Program 2. alprogram Európai Önkéntes Szolgálat
2005-ben Nyári Játszóházba Hátrányos helyzetû önkéntes fogadása

2006
Nyári tábor 2006-ban „Több, mint Tábor” címmel IFJ-GY-DA-06-TÁ
Ifjúság 2000-2006 Program 2. alprogram Európai Önkéntes Szolgálat
Nyári Játszóházba Hátrányos helyzetû önkéntes fogadása
Ifjúság 2000 – 2006 Program 2. alprogram Európai Önkéntes Szolgálat
2007-ben Nyári Játszóházba Hátrányos helyzetû önkéntes fogadása

2007
Balatoni tábor „Együtt Kelvíz és környéke Jövéjéért Egyesület” támoga-
tásával.

KIEMELKEDÕ PROGRAM

A nyári játszóházas programunkba építettük be a Fiatalok Lendületben
Program 2. alprogramját, az Európai Önkéntes Szolgálatot. Rövid távra fo-
gadtunk hátrányos helyzetû önkéntest. Az intézményünk hátrányos hely-
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zetû emberekkel foglalkozik, így hasonló problémákkal küzdõ hátrányos
helyzetû önkéntest választottunk, lehetõséget biztosítva tudása, készége
fejlesztéséhez, és lehetõséget adunk a mi fiataljaink és az önkéntesünk
szolidaritásérzésének növelésére.

A szabadidõ hasznos eltöltését célzó preventív jellegû programban a jól be-
vált módszerek kézmûvesség, szabadtéri egészségmegõrzõ tevékenység mel-
lett, két éve az önkéntes és helyi fiatalok kultúrájának közvetítése (pl lengyel-
magyar térkép, zászló elkészítése), hagyományainak bemutatása (pl.
lengyel-magyar hetekkel, lengyel-magyar ételek készítésével) foglalkozunk.
Ezt a jól bevált módszert az egymás megismerését, elfogadását kiegészítettük,
a következõ módszerrel.

Ismerjük meg Európát játékosan: az önkéntes és a mi gyerekeink euró-
pai öntudatát fejlesztjük szavak nélküli játékkal, pl. közösen elkészítjük
Európa jelképeit: zászlók megrajzolása, EU-térkép készítése. Másik mód-
szerünk az, hogy a csendes telefon nevû játékkal európai uniós szavakat,
kifejezéseket tanulnak meg. A közös munkanyelv használatával megbe-
szélhetjük: mit jelent az egység a sokféleségben, az EU és én a fiatalok sze-
mével, európaiak egymás között. Erre az elmúlt évben már nagy sikert ara-
tott ötletünket, az Activitynek a rajzolás és a mutogatás módszerét
használjuk, amelyet gyerekek és fiatalok örömmel játszottak együtt.

Az önkéntes fogadásánál veszély megelõzésében mottónk az, hogy ha min-
dent megtervezünk elõre, a forgatókönyv szerint tevékenykedünk és minden
eseményre kidolgozott tervünk van (pl. speciális szükségletekhez tervezünk
mindenféle segítséget, és több választási lehetõséget biztosítunk az önkéntes-
nek a lakhatásra, étkezésre, lehetõséget biztosítunk szabadidejének hasznos,
értékekkel teli eltöltésére), akkor nem érhet minket meglepetés. 

Kríziskezelésre pedig az a tervünk, hogy az önkéntes ideérkezésekor meg-
állapodunk vele és biztosítjuk õt arról, hogy bármilyen problémája van, jelez-
ze felénk és leülünk megbeszélni. A jelzett és felismert problémát szakembe-
reink segítségével igyekszünk, helyi szinten kezelni. Ha esetleg nem sikerül
megoldani a kialakult helyzetet, értesítjük a nemzeti irodát, az önkéntes jelez
a küldõ szervezetének, és így próbáljuk orvosolni a problémát.

Az elõkészítésben a helyi önkéntesek segítenek a szervezetünknek. A le-
bonyolításban aktívak a résztvevõ fiatalok és a gyerekek is, hiszen közösen
alakítjuk ki a konkrét programokat hétrõl hétre. 

A közös értékelésre a szintén jól bevált záró rendezvényünk ad lehetõsé-
get, ahol az önkéntes elbúcsúzik a fiataloktól, gyerekektõl és így a közös
élményeket újra átélik, az addigra kialakult közös nyelven megbeszéljük
mi tetszett, mi lesz az, amit másképp tervezünk jövõre. Mindezt a demok-
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rácia, a ifjúságpolitikánk: a fiatalok aktív részvétele a helyi közösségben
célkitûzésünk nevében.

Az elõkészítésben a fent említett önkéntesek segítenek szervezetünk-
nek. A lebonyolításban a részt vevõ fiatalok és a gyerekek is aktívak, hiszen
közösen alakítjuk a konkrét programokat hétrõl hétre. 

A közös értékelésre a szintén jól bevált záró rendezvényünk ad lehetõsé-
get, ahol az önkéntes elbúcsúzik a fiataloktól, gyerekektõl és így a közös
élményeket újra átélik, az addigra kialakult közös nyelven megbeszéljük
mi tetszett, mi lesz az, amit másképp tervezünk jövõre. Mindezt a demok-
rácia, a ifjúságpolitikánk: a fiatalok aktív részvétele a helyi közösségben
célkitûzésünk nevében.

A nyári játszóházas program 2000 nyara óta mûködik, a szervezõk az in-
tézményben dolgozó szociálpedagógus, szociális munkás, védõnõ, helyi ön-
kéntesként részt vevõ óvónõk és szakemberek (pl. kerámikus). Ez a progra-
munk nagy sikerrel mûködik, részt vesz rajta a falu apraja-nagyja. Az EVS
projektbe bevont alkalmazottak száma 3 fõ. A helyi önkéntesek száma prog-
ramtól függõen 4-5 fõ. Szervezetünknél állandó önkéntes nem dolgozik, ese-
ti jelleggel egyes nagyobb programok (pl. ünnepek elõtti készülõdés) lebony-
olításában szokott részt venni 2-5 fõ önkéntes segítõ. Önkéntes csapatunk
tagjai: egy egészségtan szakos
hallgató, egy fiatal katonatiszt,
egy szociális munkás, és egy 
pedagógus. A lakosság körébõl
egyre többen már elõre jelezték
részvételi szándékukat, ami a fo-
lyamatos propagálás és közössé-
gi rendezvények élménybeszá-
molóiknak köszönhetõ. Kisebb
településünkön egy európai
programban való részvétel kurió-
zumnak számít.

VISSZAJELZÉSEK 

A helyben szokásos jól bevált módszerrel terjesztettük a program értéke-
it: helyi újság, hangosbemondó, plakátok. A Békés Megyei Hírlapban és a
helyi lapban több alkalommal nyilatkoztunk a programról, cikkek jelentek
meg a tevékenységünkrõl, hirdetõfalra tûztünk ki plakátot, hangos bemod-
óban hirdettük, amely hatására még több fiatal látogatta a programot. 
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Tapasztalataink szerint az elmúlt évben részt vevõ fiatalok továbbadják az
információkat, programunk értékeit más érdeklõdõknek. Továbbá intéz-
ményünk aulájában a program ideje alatt a fényképekbõl a részt vevõk tab-
lókat készítettek, amelyeket folyamatosan láthat a lakosság. Ennek kö-
szönhetõ, hogy 2007-ben csatlakozott csapatunkhoz egy egészségnevelés
szakos hallgató, valamint egy fiatal katonatiszt. A lakosság körébõl is egy-
re többen kapcsolódnak be a programunkba a folyamatosan látható képek
és élménybeszámolóink hatására.

TERVEK A JÖVÕRE

A Gondozási Központ strukturális változásokon esett át, a Gyermekjóléti
Szolgálat Orosházi Kistérség Gyermekjóléti Központjában mûködik tovább.

Ezen változások miatt nem tudja felvállalni a Fiatalok Lendületben Prog-
ramban való további részvételt.

Azok a szakemberek, akik ebben az európai programban részt vettek a
nagyszénási „THABITA” Szociális Alapítvány önkénteseiként szeretnék az
eddigi munkát folytatni. Az alapítvány céljai között szerepel a helyi gyere-
kek és fiatalok segítése is.
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Pusztamérgesen a civil értékeket szem elõtt tar-
tó egyesület alakításának igénye 1992-ben me-
rült fel elõször. A cél egy politikai felhangok
nélküli, szabadidõs, sport- és kulturális tevé-
kenységi körrel rendelkezõ szervezet létrehozá-
sa volt.

A néptánc hozta össze a tagokat – községi ren-
dezvényeken és ünnepeken léptünk fel. A népha-
gyományõrzés kiegészült kulturális és közösségi
programokkal is.

Büszkék vagyunk arra, hogy eredményeinket
önerõbõl és pályázati forrásokból értük el, anyagi támogatást 1999-ben ka-
pott utoljára a szervezet – az önkormányzat a közösségi terünk (e-Magyar-
ország Pont) fenntartási költségeit vállalja.

Jelenleg is község- és közösségfejlesztõ programok megvalósításán dol-
gozunk, hogy ezzel tartalmas idõtöltést teremtsünk.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2003
Húsvéti népszokások (2003)
Fellépés községi rendezvényeken (folyamatos)
Activity Party (2003 – 06)

2004
A lónak vélt menyasszony – vásári komédia (200.)

2005
Farsangi, húsvéti és Mikulás Bál (2005-tõl)
E-Magyarország Pont épülettakarítási akció (2005)
K.I.N.D. Day ifjúsági délután (2005)
II. Homoki Enduro Cross Verseny társszervezõ (2005)
Köz-Tér-Háló 1. ifj. közösségi együttmûködés (2005)
Retro Party (2005 és 2006)

2006
Köz-Tér-Háló 2. ifj. közösségi együttmûködés (2006)
Halloween-napi tökfaragás, mécsesgyújtás (2006)
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2007
Motoros Majális – társszervezõ (2007)
I. Pusztamérgesi Faluvédõ Tábor (2007)
„ÖTLET” Program – önkéntes foglalkoztatása (2007)
Tanulmányút szerv. a Középdunántúli Szövetség az Ifjúságért vezetõi
részére; munkánk bemutatása (2007)
24 órás LAN Party nem (csak) gépfüggõknek (2007)

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Nyári szünetben mindenki utazik: nagymamához, táborba, tengerpartra.
Bárhová. A lényeg, hogy valami olyat csináljon, amire tanév alatt nem volt
lehetõség. Gyerekek esetén az egyik (ha nem a legfontosabb) cél, hogy ne
kelljen tanulni és ne az unásig ismert utcákon kelljen bicajozni nap mint
nap. Pedig a jól ismert környezetben is lehet olyan elfoglaltságot találni,
ami kicsit és nagyot egyaránt leköt akár egész napra is.

A Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet tagjai egy tábor keretében szerették
volna kipróbálni, hogy mi mindent tehetnek a gyerekek önmagukért, egy-
másért, sõt a faluért is. A kísérleti jelleggel szervezett egyhetes program-
sorozat bázisa az e-Magyarország Pont volt. A nyári tábor ötlete már sok
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helyen mûködik; Pusztamérgesen még nem „igazi” tábor volt – a gyerekek
otthon alszanak és 8-17 óráig vannak együtt. Mi Bordányból hoztuk az öt-
letet; ott a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat már a nyolcadik táborát
tartotta. Évek óta figyelemmel kísértük a munkájukat és tavaly egy napra
tapasztalatcserére. Megnéztük, hogy mûködik a gyakorlatban. A látott-hal-
lott dolgokat átültettük a helyi viszonyoknak megfelelõen és kész is vol-
tunk – elméletben.

Tartottunk egy kicsit a gyakorlati megvalósítástól; a Pisz még sosem csi-
nált hasonló tábort; saját részünkre rendezett táboraink vagy a grillezõs
hétvégék teljesen eltérnek ettõl. Beszereztük a szükséges engedélyeket és
kellékeket. A gyerekek egész napos felügyeletet biztosítottunk. Ebben volt
leginkább szükség arra az óriási energiára, amely egy összetartó közösség-
ben van: kitartóak, elkötelezettek és hisznek abban, amit csinálnak. Mi a
lehetõségeinkhez mérten segítettünk: játszóházzal a Kakaspörkölt-fõzõ
Versenyen, az e-Pont berendezésével vagy ezzel a táborral.

Fontos volt, hogy érdekes programokat állítsunk össze és hasznosan teljen
a nap. A játszóterünk is kopott volt; a nagyobbak újrafestették. Eközben a ki-
sebbek gyöngyöt fûztek, festettek, pólót batikoltak, hûtõmágnest készítettek
és egy kézlenyomatos „táborzászlót” is csináltak. Magunknak is igyekeztünk
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bizonyítani; egy ifjúsági szervezetnek nem az a célja , hogy az unatkozó fiata-
lok egy helyen legyenek. Alkotni kell, létrehozni vagy javítani valamit, amire
másoknak nincs ideje vagy energiája. A teljeskörû koordináció által a fiatalok
érezhették, hogy felelõsséggel járó feladatot vállaltak.

Munka csak délelõtt volt. Csak annyi feladatot szabad vállalni, amit a
gyerekek nem unnak meg. A délutánok filmvetítéssel, lovaskocsis kirándu-
lással, vízbomba csatával teltek. Felmentünk a templomtoronyba, volt aka-
dályverseny és megnéztük a Fortuna Vendéglõ konyháját is, ahol ebédel-
tünk és uzsonnáztunk. A nap végén a „hangulatfán” almákkal jelezték a
táborozók, hogy aznap hogy érezték magukat. Jó volt látni, hogy jó maga-
san vannak azok az almák…

Nagy munka volt, de megérte. Bordányból és Börcsrõl (Gyõr-Moson-
Sopron megye) is kaptunk ötleteket. A megvalósításban elsõsorban ma-
gunkra támaszkodhattunk, de segítõket is toboroztunk. Büszkék vagyunk,
hogy szegedi és ópusztaszeri fiatal is segítette munkánkat.

A helyi közösségi életet felpezsdítette a tábor – az élménybeszámolók
hatására is születtek új ötletek, amelyeket következõ táborunkon már fel
is szeretnénk használni. 

ÜVEGHÁZ144

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

P
IS

Z
 

Szavazzanak!



VISSZAJELZÉSEK 

Kezdetben csak a tagok és segítõk támogatása; ez kommunikációs csa-
tornáink hatékony felhasználásának köszönhetõen folyamatosan bõvül: – a
képviselõtestületi üléseken beszámoló a munkánkról

civil szervezetek partnerként kérnek bennünket programjaikhoz
lakosság körébõl segítõk jelentkeznek
új tagjaink a szervezetünkrõl alkotott vélemények alapján kérik felvéte-
lüket

Publikáció:
Pusztamérgesi Hírlevél (2006. 17. sz. július-augusztus)
www.pusztamerges.hu
K.I.N.D. Régiók közötti együttmûködés az ifjúsági munkában (Börcs,
2005 – A projekt összegzése)
Civil Együttmûködés (Falugondnokok Duna–Tisza Közi egyesülete,
2007)

Más jellegû rendezvényeinknél is hasznát vettük a projekt széleskörû is-
mertségének – több segítség és felajánlás is érkezett hozzánk, hogy külön-
bözõ feladatokban részt vállalnának. Részben már kialakult a szervezõi-se-
gítõi kör az idei táborunkhoz.

TERVEK A JÖVÕRE

A szervezet 2008. évi programterve

Február 15.: Évi rendes közgyûlés
Február 23.: IFJÚSÁG TÉR – Kistérségi Ifjúsá-

gi Konferencia
Március 1.: e-Pont születésnap
Március 6.: Nõnapi Est
Március: LAN party (tavaszi szünet)
Március 23.: Húsvéti vacsora
Március 28.: Retro buli
Május 1.: II. Motoros Majális
Június 4.: Kihívás Napja
Június 24-29.: PISZes nyaralás
Július 11-13.:Kunfehértói rekreációs hétvége
Július 21-26.: II. Pusztamérgesi Faluvédõ Tábor
Augusztus: Vízitúra
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Augusztus 16.: LAN party (nyári szünet)
Szeptember 13.: Szüreti Fesztivál és Kakaspörkölt-fõzõ Verseny
Október 31.: Halloween – tökfaragás
November 2.: LAN party (õszi szünet)
November: Pályaválasztási napok az általános iskolásoknak
December 6.: Mikulás Bál
December: LAN party (téli szünet)
December: Karácsonyi Foci Kupa

Valamint:
„Mulatós Estek”  Hawaii party
„Mini Sörfesztivál(?)”  Paintball
„Strand”  Grillezések
„Filmforgatás”  KTH3 programsorozat
„Rádió9”  Hirdetõtábla karbantartása
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A SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesü-
let 1991-ben alakult, nonprofit kiemelten köz-
hasznú szervezet. Az Egyesület egyik legfonto-
sabb feladata a SZITI Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Iroda mûködtetése, amelynek el-
sõdleges tevékenysége az információszolgálta-
tás és a tanácsadás. A fiatalok az elsõdleges
csoport, melynek érdekében az iroda mûködik. 
Alapvetõ tevékenységi területek:
1. Információszolgáltatás 
2. Tanácsadások (jogi, pályaorientációs, grafo-

lógiai, életvezetési, pszichológiai, Európai
Önkéntes Szolgálat)

3. Klubok 
4. Európai Önkéntes Szolgálat (2001 óta küldõ

szervezetként mûködünk)
5. Munkaerõpiaci programok
6. Civil Szolgáltató Központ mûködtetése (2007. július óta)
7. Egyéb szolgáltatások és tevékenységek

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2003
Ifjúság 2000-2006 EVS küldõ pályázatok (2001-tõl folyamatosan)

2004
SZITI Aktív Nap (2004, 2005, 2006)
„Start” 18 és 25 év közötti hátrányos helyzetû munkanélküliek munka-
erõ-piaci integrációját támogató projekt (PHARE, 2004)
SZITI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda mûködésének és szolgál-
tatásainak fejlesztése (2004) 

2007
Iránytû program a dél-alföldi nõi vállalkozások versenyképességének
növeléséért (HEFOP 1.3.1, 2007 – 2008)
Lépéselõnyben a társadalmi befogadás elõsegítése szociális területen
Csongrád megyei hátrányos helyzetû kistelepüléseken dolgozó szakem-
berek képzésével (HEFOP 2.2.1, 2007 – 2008)

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 5.
Szabóné Janó Gabriella: egyesületi alelnök
Tel./Fax: 62/420-310
E-mail: ifi_iroda@szitiszeged.hu, 

szitiegyesulet@szitiszeged.hu
Honlap: www.szitiszeged.hu
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– IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS 

ÉS TANÁCSADÓ IRODA



Mentor Civil Szolgáltató Központ (2007 – 2008)

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Irodánk 2001 óta folytat küldõ szervezeti tevékenységet az Ifjúság 2000-
2006 Program, illetve a Fiatalok Lendületben Program Európai Önkéntes
Szolgálat alprogramja keretében. 25 fiatal vett részt eddig európai fogadó
szervezetekkel közösen koordinált projektekben, melyek rendkívül hasz-
nos tapasztalatokkal gazdagítottak minden résztvevõt. Az önkéntesek kö-
rében a legnépszerûbb fogadó országok Németország és Spanyolország,
emellett olasz, francia, belga, finn, holland projekteket választottak a fiata-
lok. Az õ elégedettségük is megerõsít minket abban a szándékunkban,
hogy folytassuk küldõ szervezeti tevékenységünket, illetve az irodánkat
nagy számban felkeresõ fiatalok érdeklõdése is bizonyítja, hogy sokan sze-
retnének a jövõben is élni a külföldi önkéntesség lehetõségével. Ezért
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rendszeresen tartunk tanácsadást, szolgáltatunk információt a program-
mal kapcsolatban, hogy minél több fiatalhoz eljusson az EVS híre. Honla-
punkon és az irodánkat népszerûsítõ kiadványban is szerepel programis-
mertetõ, biztosítva ezáltal a minél szélesebb körû információterjesztést. 

Leendõ önkénteseink nagyon aktív szerepet töltenek be a projekt elõké-
szítésében, mivel õk maguk választják ki az õket érdeklõ projekteket, kap-
csolatban állnak a fogadó szervezettel, minden felmerülõ kérdésre választ
kaphatnak a két szervezettõl. 

A projekt megvalósításának legfontosabb szereplõje az önkéntes, hiszen
az õ külföldi tevékenysége áll az egész program középpontjában. Az utó-
munkálatok során is jelen van a fiatal, minden projektet közösen értéke-
lünk, az EVS népszerûsítésében, új önkénteseink toborzásában is számí-
tunk rá és tapasztalataira.

Számos ifjúsági rendezvényen, képzésen vettek már részt exönkénteseink,
ahol beszámoltak a résztvevõknek személyes élményeikrõl, válaszoltak az ér-
deklõdõk kérdéseire. A projekt befejezése után is kapcsolatban maradunk
egymással, igyekszünk segíteni a visszailleszkedésben, álláskeresésben, to-
vábbtanulásban, illetve minden olyan kérdésben, amelyre igény mutatkozik.
A fogadó szervezetekkel sem szûnik meg a kapcsolat a projekt lezárultával, a
késõbbiekben is ajánljuk projektjeiket a fiataloknak. 
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Bár a program „háromszereplõsnek” tûnik – önkéntes, küldõ szervezet,
fogadó szervezet –, mások is profitálnak belõle. Mindkét helyi közösség –
a külföldi és az itthoni is – megismer más kultúrákat, szokásokat, hagyo-
mányokat az önkéntes közvetítõ szerepe által. Pozitív, követendõ példa-
ként szolgálhat a helyi fiatalok számára, felkeltve érdeklõdésüket az ön-
kéntesség iránt. 

Általában a személyes élménybeszámolók gyakorolják a legnagyobb ha-
tást a célcsoportra, egy sikeres projektben részt vevõ elégedett önkéntes a
legjobb reklám a programnak és az irodának. 

Nagyon sikeres volt az a projekt, melynek keretében önkéntesünk egy évet
töltött el egy németországi ifjúsági szervezetnél. Az önkéntes szerb állampol-
gár, így lehetõségei korlátozottabbak, de mivel Magyarországon végzi tanul-
mányait, ezért tudott magyar küldõ szervezet segítségével részt venni a prog-
ramban. A projekt elõkészítése során a fogadó és a küldõ szervezet minden
szükséges segítséget, információt megadott, így az önkéntes felkészülten vág-
hatott neki az egy éves „kalandnak.” Mivel nyelvi nehézségei nem voltak, így
a projektkörnyezettel való megismerkedés után röviddel már felelõsségteljes
feladatkört bíztak rá. Elõkészített két ifjúsági projektet: egy brazil-német ifjú-
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sági cserét és egy ifjúsági találkozót német, cseh, lengyel, magyar fiatalok
részvételével. Az elõkészítés során az alábbi munkafolyamatokba is betekin-
tést nyert: projektleírás elkészítése, a megfelelõ szponzorok felkutatása és a
kapcsolatfelvétel, a projekt költségvetésének elõkészítése stb. Ezek az isme-
retek a jövõben is nagy hasznára lehetnek majd. 

Az önkéntes lelkiismeretes munkájával kiérdemelte, hogy több rendez-
vényen is képviselhette a fogadó szervezetet, pl. az Európa Parlamentben
Brüsszelben, a Holokauszt áldozatainak emlékére rendezett ifjúsági talál-
kozón a Bundestagban, illetve egy európai ifjúsági konferencián Magde-
burgban. A projekt teljes idõtartamára jellemzõ volt az erõsen multikul-
turális légkör, az európai fiatalok mellett a tengerentúlról is nagy számban

érkeztek résztvevõk a különbözõ rendezvényekre, képzésekre. Ennek kö-
szönhetõen az önkéntes kapcsolatrendszere kibõvült, több idegen kultúrá-
val került kapcsolatba, ismerte meg szokásait, illetve saját tapasztalatai
alapján gyõzõdhetett meg arról, hogy mennyi az igazság az egyes országok-
kal, nemzetekkel kapcsolatos sztereotípiákban. 
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Ezek után nem meglepõ, hogy a helyi környezetbe való beilleszkedés is
zökkenõmentesen zajlott, köszönhetõen az önkéntes jó kapcsolatteremtõ és
kommunikációs képességének és a fogadó szervezetnél dolgozó munkatársak
segítségének. A projekt idején kialakított nemzetközi kapcsolatrendszerére, a
nem formális tanulási folyamatok során megszerzett ismereteire, és a német
nyelvi környezetben megerõsödött nyelvtudására. 

Az önkéntes hazatérte után is sokat tett/tesz az EVS széles körû megis-
mertetésére, a kollégiumban, ahol lakik, élménybeszámoló elõadást tartott
társainak és az érdeklõdõknek. 

A fogadó szervezet is maximálisan elégedett volt az önkéntessel és az ál-
tala végzett tevékenységekkel, a koordináló szervezettõl legalább ennyire
motivált önkéntest kértek a projekt folytatásához, aki képes ugyanolyan
színvonalon ellátni a számára kijelölt feladatkört. 

Az irodánk által koordinált EVS projektek mostanáig kivétel nélkül na-
gyon sikeresnek mondhatók, ezért is volt nehéz kiválasztani egy projektet
részletesebb bemutatásra. 

VISSZAJELZÉSEK 

Az évek során egyre több ember keresi fel irodánkat, egyre többen isme-
rik szolgáltatásunkat, munkánkat. Az ügyfelek elégedettségét mutatja, hogy
egyre több fiatal jön hozzánk más ügyfelek ajánlásai alapján, akik korábban
már igénybe vették szolgáltatásainkat, illetve a velünk együttmûködõ szer-
vezetek is népszerûsítik irodánkat, szolgáltatásainkat, tanácsadásainkat. 

Az Európai Önkéntes Szolgálattal kapcsolatban segítségünkre vannak a to-
borzásban a kiadvány, honlap, tanácsadás, információs rendezvények mellett
exönkénteseink, akik ismeretségi körükben „kampányolnak” a program nép-
szerûsítése érdekében. 

TERVEK A JÖVÕRE

A meglévõ szolgáltatások folyamatos mûködésének biztosítása, fejlesz-
tése, bõvítése, új szolgáltatások bevezetése. 
Az Európai Önkéntes Szolgálat népszerûsítése, további önkéntesek to-
borzása, önkéntes szolgálatuk megszervezése. 
Ifjúsági programok megvalósítása. 
Ifjúsági kezdeményezések felkarolása, támogatása.

ÜVEGHÁZ152

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

S
Z

IT
I 



A Táliber Közhasznú Alapítvány 2004, májusa
óta mûködik. Székhelye a békéscsabai Ifjúsági
Ház épületében van, munkáját önkéntesek köz-
remûködésével végzi.

Elsõdleges célunk, hogy a kisgyermekeknek
és a serdülõknek olyan közösségi programokat
szervezzünk bevonásukkal, melyeken sikerél-
ményt szerezhetnek; kiválthatják szüleik és
korosztályuk tagjainak elismerését; növekszik
önbizalmuk, önbecsülésük; lehetõséget adunk
nekik, hogy érezzék egy vagy több területen
kompetensnek magukat (esetleg az iskolai si-
kertelenségek után).
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5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1. (Ifiház)
Elnök: Zsótér Mária
Tel.: 66/449-222
Fax: 66/449-336
E-mail: taliber@freemail.hu
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2005
„JELENLÉT-JÖVÕKÉP” III. Dél-alföldi Regionális Gyermek- és Ifjúsági
Együttmûködési Fórum és Kiállítás

2006
Mesetábor óvodás és kisiskolás gyermekek számára
„Játszótéri nyár” programsorozat 
„JÁTSZANI IS ENGEDD” – ’56 emlékezete a játszótereken emlékprog-
ram

2006
„UNOKÁINK IS HASZNÁLNI FOGJÁK” – játszótér örökbefogadói pro-
jekt szakmai koordinálása a Polgármesteri Hivatal ifjúsági referensével
együttmûködve
Folyamatosan a békéscsabai gyermek- és ifjúsági párbeszédrendszer mû-
ködtetésében partneri együttmûködés az Ifjúsági Házzal (a Békéscsabai
Diákönkormányzat, DÖK-segítõ munkaközösség, játszótér programok se-
gítése, képzések lebonyolítása, diákújság támogatása)

KIEMELKEDÕ PROGRAM
„UNOKÁINK IS HASZNÁLNI FOGJÁK”

JÁTSZÓTÉR ÖRÖKBEFOGADÓI PROJEKT

Elõzmények
A Táliber Alapítvány 2006-ban több alkalommal tartott játszóházakat,

kiállításokat játszótereken. A játszótéren tartott szabadidõs foglalkozások
ötletét a szülõi tapasztalat adta. A célja az volt, hogy megmutatkozzon,
szülõi és civil kezdeményezésre a játszótereken élménydús közösségi élet
alakulhat ki, s a nyári szünetben és iskolaidõben néhány alkalommal a szo-
kásos délutáni idõpontban valami más is történjen a játszótereken. 

A program legfõbb sikere abban rejlett/rejlik, hogy a lakóhelyükön ke-
ressük fel a gyerekeket, felnõtteket, egy hétköznapi tevékenységbe, a „ját-
szótéren levésbe” kapcsolódunk szervesen, nem erõlködve, s így olyanok is
részesei lehetnek az eseményeknek, akik egyébként életmódjukból, kultu-
rális szokásukból adódóan nem jutnak el az iskolai, óvodai szünetekben
vagy munkaidõ után gyermekprogramokra.

Az örökbefogadói program újszerûsége
Békéscsabán hasonló programra még nem volt példa, a Táliber Alapít-
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vány kezdte el a játszótéri közösségi programok szervezését 2006-ban. Az
újszerûséget és a benne rejlõ lehetõséget ismerte fel a Polgármesteri Hiva-
tal és együttmûködõként, társszervezõként csatlakozott a programhoz,
ahogy más partnerszervezetek is. Az országban hasonló jellegû kezdemé-
nyezésrõl nem volt tudomásunk, csak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
játszótéri programjáról hallottunk, ami a megvalósítás formájában eltér a
mi projektünktõl.

Újszerûségét adta még, hogy nem egyedi kezdeményezésrõl volt szó, ha-
nem olyan civil összefogásról, mely egyfajta szocializációs lehetõséget teremt
a környezettudatos szemlélet és cselekvõ állampolgári attitûd kialakítására
korosztályok és lakóközösségek számára (ezzel mintegy kiegészítve, pótolva)
a családi és iskolai szocializációs folyamatokat).
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Célcsoport
A program elsõdleges célcsoportját a békéscsabai játszótereken napi rend-

szerességgel megforduló bölcsõdés, óvodás és kisiskolás korú gyermekek, az
ifjúsági korosztály és a gyermekeket kísérõ szülõk, nagyszülõk alkotják. 

Másodlagos célcsoport a gyermekek és szülõk családtagjai, valamint óvo-
dás társak, osztálytársak, a felnõttek munkatársai, további családtagok
akikhez a programok során elhangzott információk, kiosztott szóróanyag-
ok, a beszámolók alapján az élmények eljutnak, s akár a következõ progra-
mon résztvevõként meg is jelenhetnek.

Célok
a játszóterek állagának megóvása, a rongálások visszaszorítása, minima-
lizálása
a játszóterek mint fontos közösségi terek bevonása a prevenció, a kö-
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zösségi mentálhigiéné, a közösségfejlesztés és a közmûvelõdés városi
szintû folyamataiba
a kisgyermekek és szüleik, valamint a serdülõk számára közösségi prog-
ramok szervezése
a játszótérhasználó informális közösségek számára lehetõséget teremte-
ni erõforrásaik aktivizálására, bevonva õket elõsegíteni a szûkebb élet-
tér iránti cselekvõ felelõsségvállalás kialakulását
törekvés arra, hogy segítsük a már meglévõ informális csoportok meg-
maradását és újak létrejöttét
a másokért végzett önkéntes munka örömének megismertetése a fiata-
lokkal és felnõttekkel 

Programelemek
Az örökbefogadási program kidolgozása, elindítása: 2006. októbere –

2007. február.
Hivatalos örökbefogadási ceremónia: 2007. február 21. – Békéscsaba pol-

gármestere és az örökbefogadók a sajtó jelenlétében a Szigligeti utcai ját-
szótéren aláírják az együttmûködési megállapodásokat 

Az örökbefogadói program megvalósítása: 2007. február 21. – 2007. de-
cember 31.

A projekt lezárása, értékelése: 2008. január
A program elindításakor 10 játszótér és egy extrém sportpálya került

örökbefogadásra. Minden csatornát megragadtunk arra, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet a mozgalomra, a csatlakozás lehetõségére, összességében pedig
arra, hogy közösségi összefogással, felelõs városlakóként kell tenni valamit
a játszóterek állagának megóvásáért.
A projektben közremûködõ örökbefogadók:

Békéscsaba Jaminai Polgárõr Egyesület – Batsányi utcai játszótér
Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány – Extrém Sportpálya
Boldog Péter és Szegedi Balázs – Mokry lakótelepi játszótér
Együtt Békéscsabáért Egyesület – Szélsõ utcai játszótér és Erzsébet la-
kóparki játszótér
„Esély Pedagógiai Központ” Speciális Szakiskola, Közös Pont Egyesület
és Huszka Gabriella, Huszka József – Széchenyi ligeti játszótér
Kinizsi 20. Kulturális Egyesület – Lázár utcai játszótér
Kézmûves Szakiskola – Hargita utcai játszótér
Összefogás Mezõmegyerért Egyesület – Mezõmegyeri játszótér
Polgármesteri Hivatal, Varga Tamás ifjúsági referens és a mindenkori
diákpolgármester és alpolgármesterek – Árpád fejedelem tér játszótere
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Táliber Közhasznú Alapítvány és a Békéscsabai Diákönkormányzat –
Szigligeti utcai játszótér

Az örökbefogadók vállalt feladatai
a játszótér tisztaságának megteremtése, megõrzése, havonta legalább
egy alkalommal takarítás
közösségi programok szervezése a játszótereken márciustól októberig
havi 1-2 alkalommal (a programokat 2 héttel az idõpont elõtt bejelenti
a Városüzemeltetési Osztályon)
a játszótéren havi rendszerességgel bejárást tart, a tapasztalt rendelle-
nességet bejelenti az ifjúsági referensnek és a Városüzemeltetési Osz-
tályra
részt vesz havi rendszerességgel a közös tapasztalatcseréken, egyezteté-
seken
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Nevettetõk



Az önkormányzat vállalt feladatai
információs táblát helyez el az örökbefogadott játszótéren, melyen az örök-
befogadó adatai szerepelnek és amely alkalmas a programok hirdetésére
a beadott közterület-használati kérelmek eseti elbírálásban részesülnek
a takarítási munkákhoz szemeteszsákot, gumikesztyût, eszközt biztosít
elvégzi az örökbefogadók által kért munkálatokat

A program mérlege
a projekt ideje alatt rendszeres megjelenés a helyi és országos médiában
összesen: 30 takarítás, 30 program a játszótereken, kb. 100 közremûkö-
dõ önkéntes, 1.800 résztvevõ
KÖZÖD – önkéntes nap 2007. április 14., Legkreatívabb program díja
(50 önkéntes szervezõ, lebonyolító, 5 helyszín, 350 gyermek és fiatal
résztvevõ)
egy sikertelen bûnmegelõzési önkormányzati pályázat
a projekt bemutatása 2007. december 1-én a Magyar Népmûvelõk Egye-
sületének miskolci vándorgyûlésén
2007. december 14-én a program rövid ismertetése egy idegenforgalmi
konferencián a megújult Gyulavári Kastélyban
a Csepeli Vagyonkezelõ megkeresésére a Csepeli Önkormányzat játszó-
tér örökbefogadói programjához információnyújtás

A közösségfejlesztõi folyamat eredményessége a közösség szempont-
jából:
Ahol folyamatos az örökbefogadó jelenléte:

megismerik és elfogadják a külsõ „beavatkozást”
a gyerekek és a szülõk is várják és igénylik a következõ alkalmakat
személyes kötõdések alakulnak ki
megjelenik a helyi közösségi szervezõdés csírája

A rendszertelen és alkalomszerû jelenlét:
személytelen
nincs közösségfejlesztõ hatása
bár nem hiábavaló, mert minden színvonalas és szeretetteli megjelenés
ajándék

VISSZAJELZÉSEK 

Az „UNOKÁINK IS HASZNÁLNI FOGJÁK” – játszótér örökbefogadói pro-
jekt mind a helyi, mind az országos médiában rendszeresen megjelent. A pro-
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jekt indulása váltotta ki a legnagyobb visszhangot (RTL Klub, Duna TV, Bé-
kés Megyei Hírlap, Csabai Mérleg, Csaba TV, Csaba Rádió). A Csabai Mérleg,
a Békés Megyei Hírlap és a Csaba TV rendszeresen közölt anyagokat az egyes
eseményekrõl, a Csaba TV pedig nyomon is követte a projekt haladását. Bé-
késcsaba város honlapján az aktuális programokról információ és képek jelen-
tek meg.

A legmelengetõbb visszajelzéseket a gyerekek és szülõk adták azzal, hogy
a bizalmukba fogadtak bennünket, s a mai napig emlékeznek egy-egy játék-
ra, jelenlétre, s várták, várják az újabb programokat.

Utóélet
A városi projekt 2007. december 31-én véget ért, de alapítványunk és a

Békéscsabai Diákönkormányzat két játszótéren folytatja tovább a munkát,
s több partnerszervezet is jelezte, hogy alkalmi jelleggel a korábban örök-
befogadott játszótéren folytatják, amit a tél elõtt abbahagytak. Tehát egy
folyamat elindult, s a benne részt vevõk most már erõforrásaikhoz mérten
önállóan viszik tovább a helyi közösséggel azt, amit együtt elkezdtünk.

TERVEK A JÖVÕRE

Alapítványunk legfõbb célja
a játszóterek mint fontos közösségi terek bekapcsolása a közmûvelõdés,
a közösségfejlesztés, a közösségi mentálhigiéné városi folyamataiba.
a játszótérhasználó informális közösségek számára eszközeinkkel lehe-
tõséget teremteni erõforrásaik aktivizálására, bevonva õket elõsegíteni
a szûkebb élettér iránti cselekvõ felelõsségvállalás kialakulását.
segítsük a már meglévõ informális csoportok megmaradását és újak lét-
rejöttét; atomizált társadalmunkban egyre nagyobb szerepet kapnak a
megtartó közösségek, melyek nemcsak a szabadidõ eltöltésének köze-
gei, hanem egyfajta mentálhigiénés feltöltõdés terepei is.

Céljaink elérése érdekében nem aprózzuk el sem anyagi, sem emberi
erõforrásainkat, s elsõsorban a játszótérprogramunkra koncentrálunk. Hi-
szünk abban, hogy hosszútávon eredményes közösségfejlesztõ munkát tu-
dunk végezni a hátrányos helyzetû nagyvárosi településrészeken.
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A DTE 1999-ben 21 alapító taggal alakult meg,
amely együttmûködik a MTSZ és annak Dél-al-
földi Regionális Tagozatával az országban példa-
ként, referenciaként szolgálva a Teleház régiók
számára. A három megyében (Bács-Kiskun, Bé-
kés és Csongrád megye) összesen 73 Teleház
mûködik.

Küldetésünk
A Dél-alföldi Régió településeinek és kistérsé-

geinek gazdasági, társadalmi és kulturális fejlõ-
dését, felzárkózását, területi esélyegyenlõségé-
nek megteremtését szolgáló, a regionális
hátrányok leküzdését segítõ innovációk, különö-
sen a komplex információs és szolgáltató közösségi tele-szolgálati központok,
teleházak és hasonló intézmények üzemeltetésének, illetve új intézmények
létrehozásának menedzselése, regionális szolgáltatásainak megszervezése, ér-
dekeik védelme és képviselete, feladataikhoz támogatások nyújtása hazai és
nemzetközi szinten.

Szolgáltatások
Képzés
Információközvetítés, tanácsadás
Rendezvényszervezés
Kutatás

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete – Akkreditált fel-
nõttképzési Intézmény
2003. december 16. – 2007. december 17.
Akkreditációs lajstromszám: 0670
OKÉV 06-0008-03 – akkreditált képzéseink: Teleház asszisztens képzés,
vidékfejlesztési szolgáltatás-szervezõ képzés, Információ, kommunikáció
és technikai koordinátor, Mobil kommunikáció
Kapcsolódó szolgáltatások:

1. Egyéb felnõttképzési szolgáltatás, tanácsadás (mentor szolgáltatás)
2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
3. Elõzetes tudásszint felmérése

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.
www.telehaz-del-alfold.hu
Tel./Fax: +36/62/452-538;
Netmobil: +36/20/215-8880
E-mail: dte@vnet.hu
Skype: dte-del-alfold
Magyar Teleház Szövetség Dél-alföldi 

Regionális Tagozata: 
Árgyelán György, elnök
Nagyné Takács Ágnes, titkár

Dél-alföldi Teleházak Regionális 
Közhasznú Egyesülete:
Nagyné Takács Ágnes, elnök
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A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2003
Teleházak és szolgáltatások fejlesztése – PHARE ACCESS 2000 (2002 –
2003)
Mentor, Tele Esély, Új Esély – PHARE, OFA a Munkáért Alapítvány
partnereként (2002 – 2004)
Kapcsolatépítés – információ szolgáltatás ösztönzése teleházak és ön-
kormányzatok között Csongrád megyében – CSMÖA (2002 – 2003.)
„Együtt könnyebb” „Kapocs” Regionális partnerséggel a helyi közösségek
szolgáltatásának kialakítása érdekében – IHM (2003. 02. – 2004. 02.)
„Virtuális Praktikák – Patikák” – IFJ-ER-03-A – 54 (2003. 07. 11.)

2004
Virtuális „Tele-Játszó-Ház” a Dél-alföldön – IFJ-GY-03-F-403
„Távmunka és Teleházak a Dél-alföldön” PHARE ACCESS 2002 (2004
–2005)

2005
Teleházak és e-Magyarország Pontok Kalákában – NCA (2004–2005)
Fenntartható Fejlõdés – Fenntartható Teleházak – NCA (2004–2005)

2006
Teleház-asszisztens képzés Kolozsvárott NCA
A Dél-alföldi Régió teleházaiban dolgozók továbbképzése Vidékfejlesz-
tési szolgáltatásszervezõvé OFA Közalapítvány (projekt menedzser, ok-
tató, vizsgáztató)
Fenntartható Fejlõdés – Fenntartható Teleházak KVVM
Teleház-asszisztens képzés ROP 3.1.2.
Vidékfejlesztési szolgáltatásszervezõ képzés 16 modulban ROP 3.1.2.
Foglalkoztatási Információs Pontok és Tanító Teleházak” konferencia-
OFA/NP-K
Információ-, Kommunikáció és Technikai (IKT) Koordinátorképzés –
06/ikt/01 – NCA (2006–2007)
Foglalkoztatási Információs Pontok és Tanító Teleházak” konferencia –
OFA/NP-K
„HEFOP 1.3.1. A nõk esélyegyenlõségének növelése munkavállalási le-
hetõségek teremtése útján teleházakban a Dél-Alföldön”

2007
Dél-alföldi TELE-barangolás – tanulmányút erdélyi teleházak részére
NCA támogatással
Mobil Kommunikáció képzés fejlesztés
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Digitális esélyteremtési szolgáltatások Csongrád megye teleházaiban
(elektronikus kiadvány) – KCA 2665-2

2008
„Jövõ teleháza konferencia és kiállítás” NKA
Közösségépítés tréning – AVOP-3.5.2-2006-09-0337/7.10

KIEMELKEDÕ PROGRAM

Projekt célja:
Összegyûjtöttük és Interneten hozzáférhetõvé tettük a Teleházak már megva-
lósult, sikeres, ifjúság számára nyújtott programjait és szolgáltatásait, amely-
ben az IT korszerû eszközei is szerepet játszottak és hasznosíthatóak más
teleházak ifjúsági közösségei számára is. Közzé kívántuk tenni azokat az igé-
nyeket és ötleteket is, amelyek még nem valósultak meg, de fontos szerepet
játszhatnak az IT-vel kapcsolatos etikai rendszer kialakulásában, terjesztésé-
ben, a globalizáció és a nemzeti identitás helyes összhangjának megvalósulá-
sában, a szellemi környezetszennyezés veszélyének elhárításában, az informá-
cióhoz való hozzáférés esélyegyenlõségének biztosításában, a helyi közösségi
és távtevékenységek végzésében, a személyi képességek fejlesztését célzó
programok szervezett fejlesztésében, szabadidõs programok szervezésében,
az élhetõ környezet kialakításában.
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Záró találkozó – CORA Áruház, Szeged



Helyszín
Regionális Teleház Forrásközpont, CORA Áruház, Szeged, Vaskút, Szeg-
halom, Öttömös
A projekt lépései
1. Szerzõdést kötöttünk a támogatóval és a projekt szereplõivel, a projektet
teljes ideje alatt koordináltuk, befejeztével értékeltük, beszámolót készítet-
tünk, tanácsot adtunk a projekt végrehajtásában érdekelt partnereknek.
2. A fiatalok igényeit felmértük, az ötleteket összegyûjtöttük a helyi prog-
ramokon keresztül

A régió három hátrányos helyzetû településén (megyénként egy), ahol if-
júsági szervezet mûködteti a teleházat, az ifjúság számára nyitott napot
szerveztünk a teleházak szervezési közremûködésével.

Csoportfoglalkozás és bemutató elõadás (Teleház Mentor CD) kereté-
ben megismertettük a résztvevõkkel a teleházak mûködését és szolgál-
tatásait.
Megkerestük azokat a közös pontokat, igényeket amelyben a teleház
azon szolgáltatásai, amelyek alkalmazzák a korszerû és professzionális
technikát, valamint az ifjúsági munka egymás segítségére lehet.
Választ találtunk hogyan tudunk a helyi Információs Társadalom eszkö-
zeivel, káros hatásait (ezek definiálása) és veszélyeit mellõzve az ifjúság
számára hasznos feladatokat, programokat indítani a teleházban. 
A rendezvények megcélzott rétege volt a helyi fiatalság – különös tekin-

tettel a fogyatékkal élõ vagy munkanélküli fiatalokra – a helyi ifjúsági civil
szervezetek és minden olyan személy és szervezet, amely tenni tud és sze-
retne a fiatalság érdekében a településen. A rendezvényekre meghívtuk a
DARISZI Teleház kapcsolattartóját is.
3. Teleházak megvalósult referenciaprogramjait, szolgáltatásait regionális
szinten összegyûjtöttük

Meghatároztuk a már megvalósított, sikeresen végrehajtott programok
és szolgáltatások kiválasztásának szempontjait, megfogalmaztuk a felhí-
vást, értesítettük a teleházakat, a beérkezettprogram és szolgáltatásismer-
tetõket a kialakított szempontrendszer alapján értékeltük, rendszereztük.
Szerzõdést kötöttünk a teleházakkal a referenciaprogramok közzétételére
továbbhasznosítás céljából. Megszerveztük a díjátadást, egy aktuális tele-
házas rendezvényhez kapcsolódóan adtuk át. Az elsõ díjas teleház 40 ezer
Ft-os, a második 20 ezer Ft-os, a harmadik 10-10 ezer Ft-os, a különdíjas
20 ezer Ftt-os vásárlási utalványt kapott, amelyet számítástechnikai eszkö-
zök beszerzésére lehetett fordítani.
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A programleírások tartalma
Megoldás: a megoldás – szolgáltatás, program, termék, a megoldott
probléma – ismertetése, tartalma, lényege, bevezetésének (megjelené-
sének) idõpontja, célközönsége, mûködése.
Eredmény: a megoldással milyen konkrét eredményt, hatást értek el,
milyen körben, milyen visszajelzésekkel.
Feltételek: mi kell(ett) a megoldás magvalósításához (technika, ember,
pénz, megállapodások, kapcsolatok, egyéb).
Szereplõk: kik az alkotók, kik vettek részt a megvalósításban, kik – szer-
vezetek, személyek – segítették a megoldást, kihez lehet fordulni továb-
bi információért.
Illusztráció: maximum 2 fénykép, rajz, ábra.

A szolgáltatásleírások tartalma:
A szolgáltatás megnevezése és tartalma
Gazdasági besorolás (SZJ)
Igénybevevõ
A szolgáltatást nyújtó
A szolgáltatás folyamata, eljárásai, módszerei
Minõségi kritériumok
Személyi feltételek
Technikai feltételek
Területi, ergonómiai feltételek
Jogi feltételek
Helyi szabályozási feltételek
Együttmûködési feltételek
Gazdasági feltételek
A szolgáltatás fejlesztésének terve, perspektívája
A szolgáltatásra vonatkozó ismeretek hiteles forrásai

4. Honlapra rendezés, lektorálás
Az értékelt referenciaprogramok és szolgáltatás leírásokat átnéztük, szak-

mai szempontból lektoráltuk, a teleházakkal egyeztetve formailag
átalakítottuk tovább feldolgozás céljából. 
5. Videofelvételt és videoklipet készíttettünk a helyszíneken

Videofelvételt készíttettünk a három moderált rendezvényen a Teleházban
elvégzett igénykutatáson. Videofelvételt készíttettünk a projektvezetõkkel,
videoklipet készíttettünk a tíz nyertes programból vagy szolgáltatásból öt ki-
választott helyszínen. Videofelvétel készült a díjátadáson, ezt interneten fel-
dolgoztuk és elérhetõvé tettük a projekt honlapjáról a Teleház Magazin hon-
lapján.
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6. Honlapfejlesztés
A projekt honlapját elkészítettük az átadott dokumentumok alapján a

www.telehaz-del-alfold.hu oldalon. A honlap elkészültérõl a regionális
hírekben és a Magyar Teleház Szövetség honlapján (www.telehaz.hu)
adtunk hírt.

A projekt kommunikációs feltételei
A projekt minden résztvevõje rendelkezett interne-eléréssel, ezért a

kommunikáció Interneten, e-mailben történt.

A projekt eredménye
Projekt honlap a jó megoldásokról, amely tartalmazza az alábbiakat:

Interneten elérhetõ beszámoló a mûhelybeszélgetésekrõl, az ifjúság szol-
gáltatási igényeirõl, hét, az ifjúság számára hasznosítható programötlet
vagy szolgáltatás leírása, videofelvétel a honlapon a projekt eredményeirõl,
konferencia.
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Záró találkozó – CORA Áruház, Szeged



A projekt haszna
Helyi szinten

Helyi szinten a teleházak visszacsatolást kapnak eddigi munkájukról. 
A teleházak újabb „ügyfeleket nyerhetnek meg, szolgáltatásai bõvülnek.
Értékközpontú valós igényeken alapul munkájuk. A teleházba betérõ ifjú-
ság hasznosan tölti idejét. Az összegyûjtött praktikák segítik a fiatalokat
szabadidejük hasznosabb eltöltésében. Képességeik fejlõdnek, újabb isme-
retekhez juthatnak. A teleház szolgáltatási rendje formálódik. A projekt-
ben nyertes teleházak technikai eszközparkjukat bõvíthetik újabb kiegészí-
tõ eszközökkel, perifériákkal.
Regionális szinten

Meglévõ eszközeinkkel, hálózatunkkal hasznos szolgáltatási és helyi pro-
jektgenerálási információkat nyújthatunk tagjaink számára. A projekt során
további olyan ötletek merülhetnek fel, amelyek a késõbbiekben újabb, regio-
nális feladatokat határozhatnak meg a témakörben.
Országos szinten

A Magyar Teleház Szövetség az itt összegyûjtött tapasztalatokat országos
szinten is kamatoztathatja a teleházak számára, képzései és a mentor szol-
gáltatás hálózata útján. Ifjúsági szervezetek indíttatást kaphatnak teleház
üzemeltetésre.
A szervezet szerepe

Fõpályázó, alvállalkozók: a Mindszenti, a Körösújfalui, az Öttömösi, a
Szeghalmi és a Vaskúti Teleház
A projekt költsége: 350 000 Ft
Támogató: GYISM MOBILITÁS, 1145, Budapest, Amerikai út 96. Tel.: 1/
460-1070, CORA Áruház

VISSZAJELZÉSEK 

Jelen programban célunk volt, hogy olyan ötleteket hozzunk felszínre,
amelyek teleházas szolgáltatásoknak képezhetik az alapját, és amely szol-
gáltatások elsõsorban fiataloknak szólnak. Mindezek mellett olyan elkép-
zeléseket szerettünk volna összegyûjteni, amelyek fontos szerepet játsz-
hatnak a globalizáció és a nemzeti identitás helyes összhangjának
megvalósulásában, a szellemi környezetszennyezés veszélyének elhárításá-
ban, az információhoz való hozzáférés esélyegyenlõségének biztosításá-
ban, a helyi közösségi és távtevékenységek végzésében, a személyi képes-
ségek fejlesztését célzó programok szervezett fejlesztésében, szabadidõs
programok szervezésében, az élhetõ környezet kialakításában. Az ötletek
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gyûjtéséhez moderált mûhelybeszélgetést használtunk módszerként.
Mindhárom helyszínen nagy számban születtek a célkitûzéseknek megfe-
lelõ ötletek. Ezek a mellékelt ötletdokumentációban találhatóak meg. Az
ötletdokumentációkban figyelmen kívül hagyva a jelen szakmai anyagban
TECHNIKAI szolgáltatásként definiált alap teleházas szolgáltatásokat,
megkaphatjuk a SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS-ként és KÖZÖSSÉGI TÉR
szolgáltatásként definiált szolgáltatások ötleteit. Ezeket bármelyik teleház
saját igényeihez, szükségleteihez szabhatja, és használhatja.
www.telehaz-del-alfold.hu/projektek

A Magyar Teleház Szövetség számára gyûjtjük a jó megoldásokat és ak-
tív innovatív tevékenységet végzünk. 

TERVEK A JÖVÕRE

Hírportálunk megújítása, interaktív felületek kialakítása
Képzéseink továbbfejlesztése
Tervezzük K+F tanácsadó képzés elindítását fiatalok számára
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Záró találkozó – CORA Áruház, Szeged



A TÉR Ifjúságsegítõ Egyesület ifjúságsegítõ szak-
emberek és laikus önkéntesek összefogásával, a
kecskeméti ifjúság, illetve a velük foglalkozó in-
tézmények, szakemberek szakmai munkájának
segítése céljából jött létre 1998 augusztusában.
Legfõbb céljai közé tartozik:

segítségnyújtás a városban élõ fiatalok min-
dennapi élete során felmerülõ problémáinak
megoldásában, információs igényeik kielé-
gítésében
a csellengõ, kallódó, hátrányos helyzetû fia-
talok jobb társadalmi beilleszkedésének segítése, prevenciós tevékeny-
ség kialakítása, alternatív szabadidõs, foglalkoztatási és képzési progra-
mok beindítása
szakmai dokumentációs és módszertani bázis létrehozása a kortárs se-
gítõ munka helyi és regionális szintû támogatása céljából

Céljaink elérése érdekében folytatott tevékenységeink köre: alternatív, hi-
ánypótló, szociális, kulturális és foglalkoztatási kísérleti programok kipróbá-
lása, európai modellek adaptálása a helyi viszonyokhoz, ezekrõl módszertani
leírás készítése, lehetõség szerint minõségügyi rendszerekbe ültetve,
megszerzett ismereteink, tapasztalataink továbbadása hasonló célokért tevé-
kenykedõ szervezetek számára. Az egyesület tevékenységével különösen a
hátrányos helyzetû városrészekben élõ, 12-30 éves fiatalokra koncentrál.

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2005
ÖTLET PROGRAM (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, ÖTLET
2005: 2005 – 2007; ÖTLET 2006: 2007 – 2008)
European Flag Should be Rainbow Coloured (ötoldalú nemzetközi ifjú-
sági csere, Ifjúság 2000 – 2006 Program, 2005) 

2006
„Civilek egymásért” program (2006 – 2008) – NCA Szolgáltató, Fejlesz-
tõ és Információs Kollégiuma
TAN-PÁLYA – Humánerõforrás-fejlesztés Operatív Program 2.1.4.
alprogramjának támogatásával, tanoda típusú program (2006 – 2008)

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. 1 em. 7. 
Elnök: Horváth Ibolya
E-mail: ter-kecskemet@freemail.hu
Tel: 76/476-282
Honlap: www.ter-kecskemet.hu 
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EVS küldõszervezet (2006, Argentína)

KIEMELKEDÕ PROGRAM

ÖTLET PROGRAM

Az önkéntesség
Az önkéntesség olyan személyes akaratból végzett – a közösség egésze számá-
ra hasznos tevékenység –, amiért közvetlen anyagi ellenszolgáltatás nem jár.

Az önkéntes tevékenység segít környezetünk és társadalmunk jobbá té-
telében, segíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység és tár-
sadalmi kirekesztõdés csökkenéséhez. A 2005. június 27-én elfogadott
közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló törvény új kereteket adott a ha-
zai önkéntességnek. 

Az önkéntesség hazai kultúrájának fejlesztése terén 2005 novembere fon-
tos állomás volt, ekkor indult útjára ugyanis az Országos Foglalkoztatási Köz-
alapítvány támogatásával az elsõ hazai hosszútávú önkéntes program, az ÖT-
LET 2005 program. Az ÖTLET egy mozaikszó, amely tükrözi a program
lényegét: ÖNKÉNTESSÉG, TEVÉKENYSÉG, LEHETÕSÉG, ELHELYEZKE-
DÉS, TAPASZTALATSZERZÉS. Magyarországon a környezõ országokat te-
kintve az ÖTLET Program egyedülálló kezdeményezésként jelent meg a fiata-
lok munkatapasztalat-szerzési lehetõségeinek terén, miközben a hazai
önkéntesség kultúrájának fejlõdéséhez is aktívan hozzájárul. 

A program jelenleg a második ciklusát éli, és országszerte immáron több
mint 330 fiatalt, valamint közel 200 fogadószervezetet tudhat a hazai hosz-
szútávú önkéntes program résztvevõi körében, ebbõl 36 fiatal és 44 foga-
dószervezet a dél-alföldi régióban tevékenykedet, tevékenykedik. 

A program célja, hogy a 18 és 26 év közötti fiatalok (illetve a második
ciklusban, mely 2007 januárjában indult, 18 és 30 közötti fiatalok) mun-
kaerõ piaci esélyeit növelje, a munkatapasztalattal még nem rendelkezõ fi-
ataloknak lehetõséget biztosítson a tapasztalatszerzésre, bõvítse az önkén-
tesek kapcsolatrendszerét, fejlessze az együttmûködési készséget.

Az ÖTLET programot 8 regionális koordináló és egy menedzser szervezet
valósítja meg. A dél-alföldi régió három megyéjében (Bács-Kiskun megye, Bé-
kés megye, Csongrád megye) ezt a szerepet mi, a kecskeméti TÉR Ifjúságsegí-
tõ Egyesület nyertük el pályázat útján. Fogadtuk az önkéntesek és az õket fo-
gadni tudó szervezetek jelentkezését, koordináltuk az önkéntesek és
fogadószervezetek egymásra találását, támogattuk tevékenységüket. 

Az ÖTLET programban 18 és 26 (illetve 18 és 30) év közötti, munkavi-
szonnyal és hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezõ, a munkaerõ-piacon
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hátránnyal küzdõ fiatalok vehettek részt. A programba való bekapcsoló-
dással a fiatalok 10 hónapra vállalták, hogy napi 6 órában (heti 30 órában)
az általuk választott fogadószervezetnél végeznek önkéntes munkát. 

A fogadószervezeteket és az önkénteseket pályázat útján választottuk ki. 
A fogadószervezetek jelentkezésükben részletesen leírták a tevékenységet,
amihez az önkéntes segítségét kérik – mely tevékenység nem igényel szak-
képesítést és nem válthatja ki a fizetett munkaerõt. Az önkéntesek elsõ sor-
ban e leírások alapján választották ki helyüket. Koordináló szervezetként
helyszíni látogatás után fogadtuk el a szervezetek jelentkezését, de a végsõ
döntés, a szervezet kiválasztása az önkéntesre várt. A koordináló szervezet
által összehozott találkozás után döntötte el mindkét fél azt, hogy létrejön-e
a szerzõdés. Ezért az alkalmas szervezetek közül összesen 25 vált ÖTLET fo-
gadószervezeté. 

Az ÖTLET 2005 és az ÖTLET 2006 programban a dél-alföldi régióban felké-
szített 44 fogadószervezet között volt állami, önkormányzati intézmény, civil
és egyházi szervezet, kicsi és nagy, megyei jogú városban és kis településen,
szociális, ifjúsági, oktatási, közmûvelõdési, kulturális, drogprevenció, termé-
szetvédelmi, állatvédelmi, munkaügyi területen mûködõ szervezet. A prog-
ramban részt vevõ 36 önkéntes között 18-30 évesek, általános iskolai és egye-
temi végzettséggel rendelkezõk, fiúk és lányok egyaránt voltak, vannak. 

Az önkéntesek tevékenységét és egyéni fejlõdését végig a fogadószervezet
által kijelölt és az ÖTLET program keretében felkészített mentor kísérte. 

A programban részt vevõ önkéntesek és fogadószervezetek kötelezõ három
napos felkészítõ képzésben vettek részt a program elején. Ezt az elsõ ciklusban
a régióban szerveztük, az ÖTLET 2006-ban az országos menedzserszervezet,
az Önkéntes Központ Alapítvány valósította meg. Az önkéntesek indító kép-
zése a dél-alföldi régióban összesen hat napos volt, ennek a csoportépítés je-
lentõs és sikeres része volt. A kötelezõ képzések sorában a félidõs háromna-
pos és a záró értékelõ találkozót kell még megemlíteni. 

Az önkéntes tevékenységért közvetlen anyagi ellenszolgáltatás nem jár,
azonban bizonyos juttatások minden résztvevõ fiatalt megilletnek. Ilyen
juttatások az étkezési támogatás, az utazási költségtérítés, szükség szerint
lakhatási támogatás, valamint a képzési költségek megtérítése. 

Az ÖTLET Program további szolgáltatása az egyéni képzés, melyben az
önkéntes saját döntése alapján vehet részt. Az egyéni képzés célja, hogy ja-
vítsa a fiatal munkaerõpiaci esélyeit – ezért a fogadószervezettel és a koor-
dináló szervezettel közösen választottak képzést az önkéntesek (jogosít-
ványszerzéstõl ECDL vizsgáig, kutyakiképzõ-tanfolyamtól kommunikációs
tréningen keresztül nyelvtanfolyamig sok képzésben vettek részt). 
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Az eddig kilépett, a programot sikerrel befejezõ 28 fiatal közül tizenket-
ten állást találtak, ketten továbbtanulnak, négyen az érettségi megszerzé-
se felé haladnak, öten továbbra is önkénteskednek volt fogadószervezetük-
nél (vagy más szervezetnél), egy EVS önkéntesként Franciaországban van,
ketten háromhónapos külföldi tapasztalatszerzésen vannak görögországi,
illetve svédországi ifjúságsegítõ szervezeteknél. 

A koordináló szervezetként részt vevõ egyesületünk számára az ÖTLET
Program jelentõségét összefoglalva: bõvült és megerõsödött szervezeti
kapcsolatrendszerünk és (a többi fogadószervezettel együtt) mi is megta-
nultunk írásban szerzõdést kötni önkénteseinkkel, szervezetten felkészíte-
ni õket az egyesületben vállalt tevékenységre, tudatosan értékelni és meg-
köszönni hozzájárulásukat és ötleteiket, lelkesedésüket és munkájukat. 

VISSZAJELZÉSEK 

www.onkentes.hu: részletes orszá-
gos adatok, kutatási eredmények
ÖTLET szórólap, freecard, plaká-
tok
Az OFA kiírta a pályázatot a követ-
kezõ ciklusra – melyben az egyik
célcsoport a 18 és 26 év közötti
munkanélküli fiatalok. 

TERVEK A JÖVÕRE

A hosszútávú önkéntesség terén
szerzett tapasztalatokat EVS fogadó-
szervezetté válással tervezzük bõví-
teni. További lehetõséget a hazai ön-
kéntesség fejlesztésre a TÁMOP
5.5.1 (2. és 3.) támogatási konstruk-
cióiban látunk. 
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A Fiatalok az Állampolgári Részvételért Köz-
hasznú Egyesületet 2006. április elején alapítot-
ták ifjúsági szakemberek, ifjúsági vezetõk, ifjú-
ságsegítõk, exönkéntesek, multiplikátorok a
dél-alföldi régió központjában. A régióban a Fia-
talok az Állampolgári Részvételért Közhasznú
Egyesület információs, tréning és innovációs
központként mûködik a fiatalok és a fiatalokkal
foglalkozó civil szervezetek, közösségek, alapít-
ványok számára.

Tevékenységi körünk:
Információszolgáltatás és tanácsadás személyesen, telefonon és e-mail-
ben.
Nemzetközi ifjúsági projektek kitalálása, lebonyolítása, értékelése és
megfigyelése a régióban mûködõ nonprofit szervezetekkel együttmû-
ködve – a nemzetközi ifjúsági cserékre, ifjúsági kezdeményezésekre,
tréningekre, partnerkeresõ szemináriumokra fókuszálva.
Pályázati tanácsadás (Fiatalok Lendületben Program, European Youth
Foundation).
Rendezvények szervezése fiataloknak és ifjúsági munkásoknak a sikeres
regionális és nemzetközi programok, valamint országos és helyi projek-
tek létrehozása érdekében (szemináriumok, tréningek, konferenciák, if-
júsági cserék).
Az Európai Unióval és az Európa Tanáccsal kapcsolatos nemzetközi in-
formációk továbbítása.
Partnercsoportok keresése a nemzetközi együttmûködés elõsegítéséhez.
Szervezetünk hivatalos küldõ és koordináló szervezet az Európai Ön-
kéntes Szolgálaton (EVS) belül. HEI NUMBER: 2007-HU-36 

Szervezetünk célja, hogy minél több sikeres projektet valósítsunk meg a
régióban, ami, által a fiatalok nemzetközi kapcsolatokat építhetnek ki, és
közelebbrõl is megismerkedhetnek az Európai Unióval. 

A célcsoportunk 13 és 30 év közötti fiatalok és a fiatalokkal foglalkozó
ifjúsági munkások.

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

6720 Szeged Tisza L. krt. 18/C
Tel: 30/367-8387
Email: yopa_szeged@yahoo.com
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A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2005
Ifjúság busz facilitálása az Európai Ifjúsági Hét keretében a Dél-Alföldön
„Peer to peer and Multiply”, képzés a kortárs segítésrõl, a KLIK Egye-
sülettel együttmûködve – Ópusztaszer, Magyarország
EVS küldés Görögországba, Spanyolországba, Finnországba, Csehor-
szágba

2006
„FinTaCy” nemzetközi képzés EVS mentorok számára, a Villa Elba If-
júsági Központtal és a Lapuai Ifjúsági Önkormányzattal együttmûködve
– Kokkola, Lapua, Finnország
Future forum of trainers, Pentedatillo, a Pame Ambro Egyesülettel
együttmûködve – Pentedattilo, Olaszország,
„Participation towards citizenship”, nemzetközi képzés az állampolgári
részvételrõl, az Association of Creative Expression-nel együttmûködve
– Trakai, Litvánia,
„Peer to Peer”, nemzetközi képzés a kortárs segítésrõl, az Opus – szal
együttmûködve – Kazimiers Dolny, Lengyelország
„Some1 – A1”, nemzetközi képzés a nemzetközi ifjúsági cserékrõl, a
Babilonas Youth Centre-rel együttmûködve – Trakai, Litvánia 
„Nautilus” – nemzetközi többoldalú ifjúsági csere a nemek közötti kü-
lönbségekrõl, a KLIK Egyesülettel együttmûködve – Kiskunfélegyháza,
Magyarország
„Cultures and colours” – nemzetközi többoldalú ifjúsági csere a kultu-
rális sokszínûségrõl, az ETAP-pal együttmûködve – Kalamata, Görögor-
szág
„Look! – I am taking the photos!” – nemzetközi többoldalú ifjúsági cse-
re a menekültek jogi státuszáról és helyzetérõl – Barcelona, Spanyolor-
szág
EVS küldés Észtországba, Németországba, Franciaországba

2007
„Euromedia” – nemzetközi elõkészítõ találkozó az Euromed és az EU
országai között, Cospe-val és az Eurotrain-nel együttmûködve – Firen-
ze, Olaszország
„CU(P)ID – cultural identity”, nemzetközi képzés a kulturális sokszínû-
ségrõl a nemzetközi ifjúsági cserékben, MOTYKA-val együttmûködve –
Grzno, Lengyelország
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„Képzés a négyzeten”, szakmai módszertani képzés az Európai Bizott-
ság Fiatalok Lendületben Program 4.3-as kategóriájában, az ifjúsági
munkában részt vevõk és az ifjúsági szervezetekben dolgozók képzése
és hálózatépítésük elõsegítése – az FSZH MOISZ FLP Irodával és a Kis-
kunfélegyháza Ifjúságáért Egyesülettel együttmûködve – Kiskunfélegy-
háza, Magyarország
Bevezetõ képzés a Fiatalok Lendületben Programról a dél – alföldi régi-
óban az FSZH MOISZ FLP Irodával és az FSZH MOISZ DARISZI – vel
együttmûködve – Szeged, Magyarország
„Coach me if you can”, nemzetközi képzés, a YOPA Közhasznú Egyesü-
let szervezésében – Szeged, Magyarország
„Step into colourful societies”, hosszútávú nemzetközi képzés a Te is
más vagy – Te sem vagy más európai ifjúsági kampány keretében a kul-
turális sokszínûségrõl, a Kárász Közhasznú Egyesülettel együttmûköd-
ve – Szeged, Magyarország
„Relationship – Friendship – Citizenship”, nemzetközi képzés, a Kis-
kunfélegyháza Ifjúságáért Egyesüttel együttmûködve – Kiskunfélegyhá-
za, Magyarország
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„Egy meg egy az néha három”, képzés határmenti együttmûködésben
Magyarország, Románia és Szerbia között, a DKMT Ifjúsági Szövetség,
az Alternatíva Egyesület és a Mobilitás Dél-alföldi Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda szervezésében 
„Cultural dialogue between UK & HU” – job shadowing a Hampshire
County Council és a YOPA együttmûködésében – Szeged, Magyarország
EVS küldés Spanyolországba, Franciaországba, Irországba

2008
„EVS Klub” – képzés EVS önkénteseknek az FSZH MOISZ FLP Irodá-
val és a Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesülettel együttmûködve –
Ópusztaszer, Magyarország
„Youth in democracy and citizenship” – nemzetközi találkozó a demok-
ráciáról Portugália, El Salvador, Costa Rica, Zöld-foki-szigetek, Brazília
és Magyarország részvételével, Fajudis Egyesülettel együttmûködve –
Santarem, Portugália
„BIP!: Be Intercultural Person!” – nemzetközi képzés a kulturális sok-
színûségrõl és az interkulturális párbeszédrõl, VIFO-val együttmûköd-
ve – Feketics, Serbia
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Szabadon



„Tégy magadért” – képzés az Ifjúsági Demokrácia projektekrõl, az FSZH
MOISZ FLP iroda és a Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesülettel együtt-
mûködve – Kiskunfélegyháza, Magyarország
EVS küldés Spanyolországba, Franciaországba

KIEMELKEDÕ PROGRAM

„COACH ME IF YOU CAN” – SUPPORTING YOUTH PARTICIPATION

KÉPZÉS A COACHINGRÓL (SZEMÉLYI SEGÍTÉSRÕL) A NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI

CSERÉKBEN, IFJÚSÁGI KEZDEMÉNYEZÉSEKBEN ÉS AZ IFJÚSÁGI DEMOKRÁCIA

PROJEKTEKBEN. SZEGED, 2007. MÁJUS 13-20.

A Fiatalok az Állampolgári Részvételért Közhasznú Egyesület 2007. má-
jus 13. és 20. között a Fiatalok Lendületben Program keretében és a Mo-
bilitás támogatásával nemzetközi képzést valósított meg a személyi segítés
témakörében nemzetközi ifjúsági cserékben, ifjúsági kezdeményezésekben
és az ifjúsági demokrácia projektekben. A képzés során több kérdésre ke-
restük a választ, úgy mint: „Ki is az a coach? Ki lehet coach: ifjúsági mun-
kás, fiatal vagy mindkettõ? Milyen feladatokat kell ellátnia a coachnak? Mi-
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Képzés a coachingról



lyen kompetenciákkal, tudással, készségekkel, attitûdökkel kell rendelkez-
nie egy coachnak, aki fiatalokkal foglalkozik? Milyen módszereket és tech-
nikákat használ egy coach? Mik a különbségek és hasonlóságok coach és
mentor közt? Miért kell a személyi segítõ? Milyen részei vannak a szemé-
lyi segítésnek? Mikor lép be a személyi segítõ, ha a fiatal szeretné megva-
lósítani az ötletét?

Elsõdleges célunk az volt, hogy segítsük megérteni a személyi segítõ sze-
repét, feladatait és képességeit a Fiatalok Lendületben Program 1-es
Alprogramjában, helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten. 

A képzésen 24 résztvevõ vett részt Bulgáriából, Finnországból, Lengyel-
országból, Portugáliából, Romániából, Szlovéniából, Spanyolországból,

Törökországból és Magyarországról. A résztvevõk mindegyike vagy aktív
ifjúságsegítõ vagy önkéntes volt. Három képzõ vett részt a képzés lebonyo-
lításában, Árvai Mara Magyarországról, valamint Laimonas Ragauskas és a
COACHING GUIDE szerzõje, Nerijus Kriauciunas Litvániából. A képzõk a
nemfomális nevelés és a formális nevelés változatos módszereit használva
segítették a résztvevõket a „coaching” folyamat elsajátításában. A képzés
egésze egy közös tanulási folyamat volt a képzõk és a résztvevõk tapaszta-
lataira, tudására alapozva, különbözõ kreatív és interaktív feladatokat
használva. 
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Tervezés közben



Néhány példa a képzésen használt módszerekbõl:
személyes és csoportos feladatok
példák kis csoportokban történõ feldolgozása
tematikus mûhelymunkák
szerepjátékok
elméleti tudás hozzáadása
megbeszélések az utánkövetésrõl és a feladatokról a képzés befejezte
után

Az érkezés napja és az elsõ nap egymás és a képviselt szervezetek megis-
merésébõl állt, majd a képzõk bemutatták a heti programtervet. A résztve-
võk megosztották egymással a reményeiket és félelmeiket a képzés témáját
illetõen, valamint lefektették a képzésre vonatozó alapszabályokat, majd az
interkulturális est folyamán jobban megismerhették egymás országát is. 
A második nap befejezésére a résztvevõk megszerezték az alaptudást arról,
hogy mi az a személyi segítés, majd a harmadik nap végére feltérképezték sa-
ját maguk kompetenciáit és azokat a tulajdonságokat, amelyek a tökéletes
„coaching” folyamat eléréséhez szükségesek. A negyedik nap délelõttjén to-
vább folytatták a készségek és képességek elsajátítását, majd egy szabad dél-
után és este következett, hogy az eddig megtanult és tapasztalt dolgokat el
tudják mélyíteni. Az ötödik nap kipihenten folytatták a résztvevõk a tanulá-
si folyamatot a „coaching” elsajátításában, ahol a délelõtt folyamán megkü-
lönböztették a „mentorálást” és „coachingolást”, majd különbözõ stílusokat
tanultak a személyi segítésrõl és új feladatokat sajátítottak el, melyeket fel
tudnak használni a hétköznapi munkájuk során. A hatodik nap a személyes
és közös akciótervek elkészítésével kezdõdött, majd a képzés értékelésével
zárult. A képzést a résztvevõk nagyon pozitívan értékelték és visszajelzéseik
alapján nagyon sok hasznos tudással és tapasztalattal gazdagon tértek haza. 

VISSZAJELZÉSEK 

A képzés végén minden résztvevõ kapott egy CD-t, melyen a projekt ösz-
szes fotóját és szakmai anyagát megtalálhatták. Ezen kívül az összes részt-
vevõ lehetõségei szerint – saját országában népszerûsíti a képzés kimene-
telét és a coaching mint személyi segítés fontosságát az ifjúsági munkában.
A résztvevõk saját honlapjaikon is megjelentették a saját véleményüket a
képzésrõl, valamint a személyi segítésrõl. Magyarországon pedig az FSZH
MOISZ DARISZI heti rendszerességgel megjelenõ Péntek nevû hetilapjá-
ban is megjelent egy cikk a képzésrõl.
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A képzés utóélete is példaértékû, mert a projekt során a részt vevõ ifjú-
sági szakemberek megismerkedtek egymással, és a projekt végeztével is
sokan tartják a kapcsolatot a többiekkel. Voltak, akik már azóta is találkoz-
tak egyéb projektek kapcsán, de folyamatosan segítenek egymásnak part-
nereket, résztvevõket találni egyes programokhoz.

TERVEK A JÖVÕRE

A YOPA jövõbeli tervei közt szerepel egy közösségi tér és információs
pont kialakítása a partner szervezeteivel közösen. Ezen kívül pedig folytat-
ni szeretnénk az eddigi tanácsadási és tájékoztatási feladatainkat a dél-al-
földi régióban, valamint a különbözõ projekteket is szeretnénk megvalósí-
tani. Közeljövõben egy mûvészeti ifjúsági cserét szeretnénk megvalósítani,
amelybe a legfiatalabb (13-15 éves) korosztályt szeretnénk bevonni. Ezen
kívül különbözõ képzéseket is tervezünk megvalósítani, mind hazai, mind
nemzetközi szinten, európai uniós országokkal és különbözõ EU-régiós
országokkal közremûködve.
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Falra fel!



A 2002. január 18.-án lezajlott választások után
megalakult a Zákányszéki Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat, azaz a ZIÖ. A megalakulás óta
tevékenyen mûködünk, kirándulásokat, bulikat,
különbözõ programokat szervezünk, valamint a
fiatalok érdekeit, céljait képviseljük a községi ön-
kormányzat munkájában. 
Fõbb feladataink

közösségformálás a fiatalok körében
hasznos szabadidõ eltöltési lehetõségek biz-
tosítása
az önkéntes munka elõnyeinek, jelentõségé-
nek és lehetõségeinek bemutatása
a falu fejlesztése és szépítése, hagyománya-
inak ápolása, az épített és természeti kör-
nyezet védelme
közösségi tér biztosítása a helyi fiatalok számára

A jelenlegi képviselõtestület a harmadik. Hat képviselõbõl és a polgár-
mesterbõl áll. 

A SZERVEZET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN

2003
II. Tavaszcsalogató

2004
III. Tavaszcsalogató

2005
IV. Tavaszcsalogató
Házhoz megy a Mikulás

2006
V. Tavaszcsalogató
Házhoz megy a Mikulás

2007
Gyermeknap
I. Szüreti Mulatság
Házhoz megy a Mikulás – 2007 
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Tavaszcsalogató

6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
Honlap: www.zakanyszek.hu
e-mail: zio7@freemail.hu
Ifjúsági polgármester: Czékus Kitti. 
E-mail: zio7@freemail.hu
Tel: 30/ 613-3700
Ifjúsági referens: Tanács Gábor
E-mail: telehaz@zakanyszek.hu
Tel: 62/590-010

181ZÁKÁNYSZÉKI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT



KIEMELKEDÕ PROGRAM

TAVASZCSALOGATÓ

Ez egy egész napos szabadtéri, majális kellegû rendezvény, melynek
szervezésében és kivitelezésében központi szerepet töltenek be a helyi fia-
talok, közelebbrõl a Zákányszéki Ifjúsági Önkormányzat tagjai. 

Az Ifjúsági Önkormányzat 2002-ben indult négy taggal. Már a megalaku-
lás idején elhatároztuk, hogy hagyományteremtõ szándékkal szervezünk
egy rendezvényt, igaz, akkor még nem gondoltuk, hogy ez ennyi munkával
és fáradsággal jár. Óriási lelkesedéssel, önbizalommal vágtunk a munkába,
és bizony voltak nehézségek a tapasztalatlanságunk miatt. A szervezésben
és lebonyolításban már ekkor is nagyon sokan vettek részt, segítettek ne-
künk, amikor problémák adódtak, ennek köszönhetõen az eredmény, a
visszajelzések egyaránt igazolták számunkra, hogy a befektetett munka
megtérül, ha azt alapos gondossággal végezzük.

Egy ilyen program alapja egy nagyon lelkes, aktív csapat, amely képes
megfelelõ számú önkéntest bevonni a munkába és képes végigvinni, amit
eltervezett, emellett élvezi az önkormányzat és a helyi civil szervezetek
szimpátiáját, támogatását és bizalmát. Fontos a kapcsolati tõke kialakítása
és fenntartása, fontos és nagyon hatékony a tapasztalat általi tanulás, így a
létrehozott program fenntartható lesz hosszabb távon is.

Az anyagi lehetõségeink változóak mégis van egy vezérfonala a Tavasz-
csalogatónak, amely a forrásoktól függetlenül, gondos szervezéssel végig-
vihetõ. Ehhez nyújt biztos alapot az az aktivizálható csoport és a lakosság,
akiknek köszönhetõen évrõl évre a program részét képezi a reggeli menet-
tánc, a zenés ébresztõ, a játékos kézmûves foglalkozások, a térségbeli
együttesek, csoportok fellépése, kövér-sovány focimeccs és a napi progra-
mot lezáró zenés mulatság. Ezeken felül szükséges, hogy minden évben
valami újjal rukkoljunk elõ, amivel fel tudjuk rázni a közösséget és új ven-
dégeket csábítsunk arra, hogy ezen a napon jól érezze magát velünk. Ilyen
programelemek a sztárvendégek (Desperado, Nox) és a különleges pro-
dukciók, események (pl: tûzzsonglõr, beatbox, sárkányrepülés, táncház).
A Tavaszcsalogató célcsoportja

Az elsõdleges célcsoport a térségbeli 0-28 éves korosztály, de a teljes la-
kosságot megmozgatjuk.

Az érintettek köre jelentõs nagyságot képvisel a községben (a lakosság
32%-át), és a környékbeli településekrõl is jelentõs számban várunk ven-
dégeket, fiatalokat és idõsebbeket egyaránt.
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A gyerekek készségfejlesztõ, szórakoztató mûsorokon és vetélkedõkön
vehetnek részt. A középkorosztálynak szórakoztató, kulturális, egészséges
életmóddal kapcsolatos programokat nyújt a Tavaszcsalogató, míg az idõ-
sebb korosztályhoz tartozók hasznos információkat szerezhetnek a külön-
bözõ gépi és lovas bemutatókon.

A program eredményeibõl az ifjúsági önkormányzat tagjai és a segítõ ön-
kéntesek is részesülnek, hiszen fejleszthetik szervezõ- kommunikációs
készségüket. Tapasztalatokat szerezhetnek a másokkal történõ együttmû-
ködés, munkálkodás területén.

A fiatalok tehát a szervezésben, az elõkészületekben és az utómunkála-
tokban is tevékenyen részt vesznek, ezzel is felkészülnek a közösségi élet-
ben való részvételre.
A program szükségessége

Fontos a fiatalok szabadidõ-eltöltési kultúrájának fejlesztése. A szabadide-
jük értelmes és hasznos eltöltéséhez, kreativitásuk megfelelõ kibontakoztatá-
sához szeretne ötleteket adni ez a rendezvény a szórakoztatás mellett.

Az Ifjúsági Önkormányzat programja a közösségi élmény megtapasztalá-
sát segíti elõ és erõsíti, illetve a már létrejött közösségek fejlesztését szol-
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Felnézek rád



gálja, valamint ösztönzi a fiatalokat a település és a kistérség életében va-
ló aktív részvételére.

Sok, helyi és környékbeli fiatalok által alkotott csoport, együttes lép fel
a nap során.

Hagyományõrzõ és szórakoztató programok egyaránt mûsorra kerülnek.
A gyermekeket egész nap ügyességi feladatok, játszóház, hennafestés,

kézmûves feladatok várják, miközben a felnõttek is megfelelõen kikapcso-
lódhatnak.
A program célkitûzései

A program alapvetõ célja, hogy felpezsdítse a közösségi életet, ezen be-
lül is szórakozási, kikapcsolódási lehetõséget biztosítson a település
gyermek, ifjúsági és fiatal felnõtt korosztályú lakosai számára. Az eltérõ
korcsoportok számára eltérõ típusú programokat kínál a Tavaszcsaloga-
tó. A programokat alapvetõen figyelemfelkeltési, szórakoztatási és isme-
retátadási célzattal állítjuk össze, melyek egyszerre mozgatnak meg több
generációt, így erõsítve a közösségi érzés és a helyi identitástudat fontos-
ságát. 

Az utóbbi években, Tavaszcsalogató néven megrendezett rendezvény ko-
moly elismerést hozott Zákányszéknek, ezáltal az Ifjúsági Önkormányzatnak
és Zákányszék Község Önkormányzatának is célja, hogy a fiatalok összefogá-
sának nehéz munka árán megvalósuló példája, ez a hagyománnyá vált fiatalos
rendezvény minden évben megrendezésre kerüljön.
Célokhoz vezetõ módszerek

Az elõzõ évek rendezvényein szerzett tapasztalatok felhasználása, a si-
keres elemek hasznosítása.
A szervezõmunka és lebonyolítás a fiatalok aktív közremûködésével tör-
ténik.
A helyi és környékbeli ifjúsági csoportoknak fellépési lehetõség biztosí-
tása.
A rendezvény tervezett költségvetésének kialakítása a korábbi évek ta-
pasztalatainak figyelembe vételével.
Készségfejlesztõ programok, kézmûves szakkör (gyöngyfûzés, üvegfes-
tés stb. hennafestés egész nap, hogy a gyermekek megmutathassák kre-
ativitásukat.

Lebonyolítás módja
Már az aktuális év elején megkezdõdnek a tervezési, szervezési munká-

latok, melynek keretében több ötletbörzén összegyûjtjük azokat a prog-
ramlehetõségeket, amelyek helyi viszonylatban megvalósíthatóak, majd
szétosztjuk egymás között a feladatokat.
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A fõ szervezõkön kívül további 10-15 fiatal és a helyi civil szervezetek
képviselõi, tagjai szoktak segédkezni a programok lebonyolításában (be- és
kipakolás, díszítés, kínálás, fellépõk eligazítása).

A Tavaszcsalogató megrendezéséhez szükséges anyagiakat önkormány-
zati támogatásból, pályázati forrásból és egyéb támogatásból biztosítjuk.
Fõbb feladatok

A szervezõk feladatainak kiosztása, önkéntesek toborzása, segítõk fel-
kérése.
A rendezvény helyszíneinek kiválasztása.
Feladatok, felelõsök és határidõk kiosztása személyre szabottan.
Fellépõk, szolgáltatók felkérése.
A Tavaszcsalogató végleges programjának tervezése, kialakítása.
Helyszín kialakítása.
A programok levezénylése.

Utómunkálatok, értékelés, tapasztalatok rögzítése
A Tavaszcsalogatóról többféle médiumban is hírt ad az ifjúsági önkor-

mányzat. A tervezett programok megjelennek a Zákányszéki Kisújságban,
a Zákányszéki Falutévében, a település honlapján és a Délmagyarország cí-
mû regionális napilapban. Ezen felül plakátok láthatók a település teljes
közigazgatási területén és a környékbeli településeken is. 

A rendezvény lezárásakor egy értékelõ estét tartunk, ahol megbeszéljük
és rögzítjük a pozitívumokat és az esetleges hiányosságokat, melyekrõl be-
számolunk a helyi önkormányzatnak. Kiértékeljük, hogy a programok
mennyire tetszettek a közönségnek, mekkora volt az érdeklõdés irántuk.
Megfelelõ volt-e az idõbeosztás, a programok lebonyolítási helye és ideje.
Milyen problémák merültek fel és azokra hogyan sikerült megoldást talál-
ni, minden apró részletre tekintettel. A tapasztalatokról, a hangulatról ér-
tékelõ cikket készítünk, mely a Zákányszéki Kisújságban jelenik meg.

A Tavaszcsalogató évek óta sikeres ifjúsági rendezvény Zákányszéken,
melyet az elkövetkezendõ években is megrendez a Zákányszéki Ifjúsági
Önkormányzat.

VISSZAJELZÉSEK 

Évrõl évre kedvezõek a visszajelzések a rendezvényrõl, melyet a látoga-
tottság is igazol. A helyi és környékbeli fiatalok mellett az idõsebbek is
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találnak évrõl évre szívüknek kedves programot, ezáltal a Tavaszcsalo-
gató mintegy generációs hídként is szolgál a korosztályok között.
Ez egy helyi rendezvény, ezért a helyi és környékbeli lapokban, a Dél-
magyarország címû napilapban és plakátokon, szórólapokon népszerû-
sítjük.
2002 óta létezik a rendezvény, 2007-ben a ZIÖ tagok elfoglaltsága,
érettségi vizsgája miatt sajnos elmaradt, de õsszel megrendezték az I.
Szüreti Mulatságot, mellyel szintén hagyományt kívánnak teremteni és
ezentúl minden évben megrendezni a Tavaszcsalogatóval egyetemben.

TERVEK A JÖVÕRE

A ZIÖ lehetõség szerint minden évben megszervezi és lebonyolítja ha-
gyományos rendezvényeit és aktívan rész vesz a település közéletében.

A környezõ települések ifjúsági önkormányzataival egyre szorosabb kap-
csolatban állunk, egymás elérhetõségeirõl adatbázissal rendelkezünk, így
jó úton haladunk egy eredményes és sok haszonnal kecsegtetõ hálózati
kapcsolatrendszer kialakulása felé.
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A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat a ma-
gyarországi ifjúsági munka és szolgáltatások in-
novációs és kompetenciaközpontja, mely a hazai
és nemzetközi eszközrendszerek mûködtetésé-
vel, az ifjúsági és ifjúságsegítõ közösségek, szer-
vezetek, ifjúsági szakemberek és kompetenciáik,
továbbá az ifjúsági szolgáltatások fejlesztésével
és elismertetésével járul hozzá a fiatalok társa-
dalmi felelõsségvállalásához, társadalmi részvé-
telük erõsítéséhez.

Támogatja az állami-önkormányzati, civil és gazdasági szektor ifjúság-
ügyi (ifjúsággal, ifjúsági munkával kapcsolatos) együttmûködését a de-
mokrácia minõségének javítása, a társadalmi kohézió, illetve a versenyké-
pes, fenntartható, tudásalapú társadalom megteremtése érdekében.

A Mobilitás kilenc telephelyen mûködõ decentralizált intézmény. Regio-
nális szintû feladatait a regionális ifjúsági szolgáltató irodák hálózata (hét
iroda) látja el, mely az intézmény stratégiai céljait a szubszidiaritás szelle-
miségének jegyében valósítja meg.

Az intézmény 1995-ben kezdte meg mûködését, felügyeleti szerve a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

– regionális szolgáltató irodák az ifjúsági szervezetek szolgálatában
Olyan humán-erõforrás-, szervezet-és ifjúságfejlesztõ központok, melyek
hosszú távon szolgálják az ifjúsági civil szervezetek és közösségek munká-
ját és elõsegítik azok dinamikus, önfenntartó fejlõdését.

Szolgáltatásaik célja:
 az ifjúsági civil szervezetek munkája megbecsülést, elismerést szerez-

zen települési, kistérségi, régiós szinten, illetve a társadalom egészé-
ben

 a civil szervezetek a fenntarthatóság útjára lépjenek
 a régiók civil közösségei egymást megismerjék, tapasztalataikat kicse-
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réljék, és partnerségi viszonyt alakítsanak ki egymás között
 a fiatalok érdekképviseleti és érdekérvényesítési képességei, lehetõsé-

gei megerõsödjenek
 a régiók kulturális és közösségi értékei láthatóvá váljanak a régió civil

szervezeteinek munkájában
 az ifjúsági szervezõdések számának növekedjen
 a fiatalok egyre nagyobb számban vegyenek részt az önkéntességben

– nemzeti szinten, az átfogó stratégia érdekében
 regionális és települési tervezési folyamatok szakmai támogatása 
 forrásteremtés, forrásfelvevõ képesség fejlesztés
 információnyújtás és tanácsadás ifjúsági közösségek számára
 párbeszéd programokban és érdekérvényesítési kezdeményezésekben

való részvételre ösztönzés
 regionális és kistérségi együttmûködések fejlesztése 
 képzések tervezése, szervezése és közvetítése a regionális programok,

a térségi és a helyi projektek eredményes megvalósítása érdekében
 ifjúságkutatás
 önszervezõdések ösztönzése, közösségfejlesztés 
 mobilitás – országos szakmai lap megjelentetése

– és nemzetközi szinten 
 tanulmányutak szervezése, fogadása
 protokollok elõkészítése és nemzetközi szakmai programok megvaló-

sítása
 nemzetközi rendezvények szervezése, gesztorálása
 partnerkeresés, nemzetközi képzések ajánlása
 szakmai anyagok fordítása, kiadása
 euroregionális és határmenti együttmûködések fejlesztése
 részvétel a V4 együttmûködésben

STRATÉGIAI CÉLOK
 ifjúsági munka szakmai fejlesztése
 fiatalok demokratikus társadalmi részvételének elõsegítése
 az ifjúsági munka és módszertana (nem-formális pedagógia) társadal-

mi elismertetése

Célcsoportok:
 ifjúsági közösségek és szervezetek
 ifjúsági szakértõk ifjúsági szakemberek, ifjúságsegítõk
 önkormányzatok és ifjúsági intézményeik, ifjúsági referensek
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FÕBB TEVÉKENYSÉGEK

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram az ifjúságügy

egyetlen forrásbõvítõ eszköze, támogatja a gyermekek és
a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit,
forrásairól a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa és
a Regionális Ifjúsági Tanácsok döntenek.

A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelõs miniszter a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram, a Regionális Ifjúsági Tanácsok, valamint, Mobilitás Orszá-
gos Ifjúsági Szolgálat összehangolt mûködésén keresztül valósítja meg a
kormány ifjúságpolitikai célkitûzéseit. 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram titkársági feladatait a MOISZ látja el.

Fiatalok Lendületben Program 
A mobilitás az Európai Bizottság által fi-

nanszírozott Fiatalok Lendületben Prog-
ram magyar Nemzeti Irodája, melynek fel-
adata: 
 a pályázati rendszerrel kapcsolatban történõ teljes körû információ-

nyújtás 
 a beérkezõ pályázati anyagok kezelése
 az EVS küldõ és fogadó szervezeteinek akkreditációja
 a pályázati rendszerhez kapcsolódó készségek és kompetenciák fej-

lesztése

Eurodesk
Az Európai Bizottság támogatásával mû-

ködõ európai ifjúsági információ-szolgál-
tató hálózat, amely Magyarországon is Eurodesk Partnerein és Eurodesk
Pontjain keresztül nyújt telefonos, e-mailes és személyes információkat
európai utazással, tanulással, szakmai gyakorlattal, munkavállalással, ön-
kéntességgel, európai partnerekkel és egyéb, fiatalokat érdeklõ kérdések-
kel kapcsolatban szakembereknek, fiataloknak és a velük foglalkozóknak.

Kompasz
Az emberi jogi nevelés területén elindított tevékenység

célja – mely a MOISZ munkájának egyik biztos alapja –,
hogy a fiatalok és közösségeik figyelmét az emberi jogi

ÜVEGHÁZ 189

Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióbanIfjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

D
A

R
IS

Z
I



kérdésekben fogékonyabbá tegye, mely által kezdeményezéseket, akciókat
indítsanak a fiatalok saját problémájuk megoldására szûkebb-tágabb kör-
nyezetükben.

NIIDA – Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár –
tematikus webportál

A 2007-ben indult adattár küldetése, hogy hozzájáruljon
a magyar ifjúsági szektorban létrehozott értékek és tudás
közkinccsé tételéhez és megõrzéséhez. 

Az adattár olyan ifjúsági információtár és módszertani
gyûjtemény, amely által az ifjúsági területen dolgozó szak-
emberek, az ifjúsági szervezetek és a fiatalok olyan területeken gyarapíthatják
információikat, gyakorlati és elméleti ismereteiket, mint például ifjúságkuta-
tások, szervezetek projektjei, hazai és külföldi szakmai dokumentumok, az if-
júsági szektort felölelõ honlapgyûjtemény, szervezeti bemutatkozók stb. 
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CSR – Vállalati felelõsségvállalás
Mivel a non profit ifjúsági szektor és az üzleti világ közötti CSR-partnerség

Magyarországon alapvetõen új gondolat, az üzleti szférának segítségre van
szüksége, hogy megérthesse a kooperációban rejlõ lehetõségeket. 

A Mobilitás feladata, hogy összegyûjtse a minõségi projektlehetõségeket,
illetve hogy közelítse egymáshoz a civil, a kormányzati és a vállalati szek-
tort, elõsegítse a közöttük kialakítandó konstruktív párbeszédet, és közös
munka folyjon a kitûzött célokért.

A DARISZI TEVÉKENYSÉGEI A FENTI CÉLOK TÜKRÉBEN 2007-
BEN, AZ IFJÚSÁGI MUNKA SZAKMAI FEJLESZTÉSE

A MOISZ 2007-ben elkezdte saját képzési minõségirányítási rendszeré-
nek kidolgozását. Célunk egy olyan minõségirányítási kézikönyv elkészíté-
se volt, amely garantálja, hogy az általunk a jövõben szervezett tréninge-
ken a résztvevõk folyamatosan magas színvonalú, minõségi képzésben
részesüljenek. A kézikönyv az év végére elkészült, a 2008-ban akkreditá-
landó hat képzésünket már az abban leírtaknak megfelelõen szervezzük,
lebonyolítjuk és értékeljük.
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Irodánk koordinálta a múlt évben a MOISZ külsõ képzési munkacsoportját,
amely az intézmény képzési szolgáltatásának minõségbiztosítási feltétele-
it teremtette meg külsõ szakértõ bevonásával. Ennek eredményeként meg-
született a MOISZ minõségirányítási kézikönyvének elsõ verziója.

Dél-alföldi Regionális Hálózatfejlesztõ Fórum (DaRe-HáFó)
A DARISZI megalakulása óta (2005) aktív szerepet vállal a régióban hu-

mán területen tevékenykedõ hálózatok, hálózati végpontok együttmûkö-
désének fejlesztése céljával létrejött Dél-alföldi Regionális Hálózatfejlesz-
tõ Fórum munkájában. 2007. évi jelentõsebb eredményeink: a hálózatokat
bemutató Háló Kártya 1.0 kiadvány megjelentetése, Háló Börze rendez-
vény lebonyolítása, amelyen a hálózatok menedzselése, nehézségek és jó
gyakorlatok bemutatása, valamint tematikus hálózati szekció munkák va-
lósultak meg – feltárva a hálózatok fejlesztési, fejlõdési igényeit. 2007-ben
kiemelkedõ hangsúlyt kapott a régióban közösségi teret mûködtetõ szer-
vezetek összefogása, ennek keretében egy kutatás, valamint hálózatépítõ
képzés zajlott – ez utóbbi a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség-
gel együttmûködésben.
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Az SZTE-JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központja
által indított ifjúságsegítõ képzés tartalmi kialakításában történõ részvétel
után az intézményben folyó képzésbe is bekapcsolódott irodánk több mun-
katársa, óraadói, gyakorlati, vagy szakdolgozati témavezetõként. Ez évben
hat hallgató töltötte nálunk gyakorlatát. A munkatársaink segítségével öt
szakdolgozat született. Felvettük a kapcsolatot a kecskeméti fõiskolával is.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúsági Osztálya és
az FSZH MOISZ Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodáinak szervezésében
2007 õszén hét helyszínen regionális ifjúsági szakmai találkozókra került
sor „Ifjúságpolitika: regionális szolgáltatások, források” címmel.

A program elsõdleges célja a kormányzati ifjúságpolitikai törekvések be-
mutatása, illetve a helyi ifjúsági munka és a fiatalokkal foglalkozók szak-
mai megerõsítése volt. A road-show-k alkalmával Rauh Edit szakállamtit-
kár a fõbb kormányzati ifjúságpolitikai célokat bemutatva foglalta össze a
jelenlegi ifjúságpolitikai struktúrát, illetve annak átalakulását. A szakál-
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lamtitkár ismertette a szakigazgatási irányítás alapelveit és részletesen
szólt a források átsrukturálásáról is, melynek révén nagyobb szerepet kap-
nak majd az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül felhasználha-
tó, Európai Uniótól érkezõ források. A konferenciák ezt követõ részében a
kormányzati elképzelésekhez kapcsolódóan regionális ifjúsági irodák mu-
tatták be új szakmai terveiket és a régió más szereplõinek bevonásával is-
merhették meg a regionális ifjúsági törekvéseket, aktualitásokat és irány-
vonalakat.

Szegeden a közösségfejlesztés, a nemformális pedagógia módszertanának
elismertetése, valamint – a régió speciális helyzetébõl adódóan – a határo-
kon átnyúló kapcsolatok, együttmûködések ismertetése került elõtérbe.

Fiatalok demokratikus társadalmi részvételének elõsegítése
Az Eurodesk egy olyan, az Európai Bizottság támogatásával mûködõ eu-

rópai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat, melynek az Európai Unió
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tagállamaiban, valamint Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben több
mint 900 regionális és helyi partnere van. Az ezekben az irodákban dolgo-
zó szakemberek fiataloknak és a velük foglalkozóknak nyújtanak telefonos,
e-mailes és személyes információ-szolgáltatást az európai oktatási, képzé-
si és kulturális kérdésekrõl.

A 2008-ban lezárult pályázatnak köszönhetõen a dél-alföldi régióban hat
helyen, két Eurodesk partnerrel és négy Eurodesk ponttal állunk az érdek-
lõdõk rendelkezésére.

2007 második felében a DARISZI új szolgáltatásaként projekttervezõ ta-
lálkozókra került sor fiatalok csoportjaival. Az ilyen jellegû együttlétek cél-
ja, hogy a Fiatalok Lendületben Program iránt érdeklõdõ fiatalokkal közö-
sen gondolkodjunk azon, milyen, az érdeklõdési körüknek megfelelõ
projektek megvalósítására lenne lehetõségük a Program keretében. 2007-
ben öt találkozóra került sor, mintegy 60 fiatal részvételével.
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HÍD fejlesztési folyamatunkban (Határmenti ifjúsági együttmûködés a Duna–
Körös–Maros–Tisza Eurorégióban) folytattuk az érintett régiók ifjúsági intéz-
ményeinek, és meghatározó civil partnereinek együttmûködését. Közel 100
fõ részvételével és 10 érintett szervezet bemutatkozásával konferenciát és
börzét szerveztünk, a DKMT Eurorégió Ifjúsági Szervezetével. Elõkészítettük
a közös 2008-as munkatervet, és az iroda szakmai segítségével beadtunk egy
hosszú távú, határon átnyúló, demokráciafejlesztõ projektet.

Irodánk 2007 októberében a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht-vel együttmûködésben két képzést szervezett Baján. Az egyik ta-
lálkozó célja egy helyi ifjúsági kezdeményezéseket támogató hálózat, a má-
siké pedig egy közösségi terek közötti együttmûködés kialakítása volt. 
A két képzés résztvevõi végül úgy döntöttek, hogy egy egységes hálózatot
hoznak létre, melynek neve is jelzi (Helyi Ifjúsági Kezdeményezéseket Tá-
mogató Hálózat), hogy a fõ cél egy olyan közös együttmûködés kialakítá-
sa, amely minél nagyobb számú fiatal aktív társadalmi szerepvállalását kí-
vánja elõmozdítani. 

Folytatódott a KOMPASZ emberi jogi fejlesztõ folyamat a Dél-Alföldön
2006 szeptemberétõl 2007 júniusáig tartott a Mobilitás Országos Ifjúsá-

gi Szolgálat által koordinált „Mindenki hallassa a hangját” elnevezésû or-
szágos projekt, melynek keretében a regionális szinteken több mint 50, fi-
atalok által végrehajtott emberi jogi tevékenységre került sor. 
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A Dél-alföldi régióban 21 fiatal közremûködésével, 6 felnõtt segítõ támoga-
tásával 10 projekt jött létre, melyek által sor került emberi jogi tréningre; szel-
lemi és mozgássérültekkel, vakokkal közösen lebonyolított tolerancianapok-
ra; kerekesszékes akadályversenyre; újság, és filmkészítésre, valamint számos
egyéb tevékenységre. Az emberi jogi nevelõ folyamatot a Dél-alföldi Regioná-
lis Ifjúsági Szolgáltató Iroda koordináló, fejlesztõ szerepkörben segítette. 
A „Mindenki hallassa a hangját” projekt befejezését követõen a dél-alföldi
résztvevõk nem kívánták abbahagyni a megkezdett folyamatot, ezért augusz-
tusban az iroda és a projekt 12 résztvevõje ismét találkozott egymással, hogy
közös együttgondolkodás során tervezzék meg az emberi jogi neveléssel kap-
csolatos jövõbeni feladatokat. A megbeszélés eredményeként kialakult egy, a
régióban megvalósítandó terv, melyet a résztvevõk közösen finomítottak to-
vább. Anyagi forrásra a Fiatalok Lendületben Program 1. alprogramja kereté-
ben megpályázható Ifjúsági kezdeményezések révén tettek szert. Fontos cél-
juknak tekintették, hogy a régió több települését és fiatalját vonják be az
emberi jogi tevékenységekbe, és minél több fiatallal ismertessék meg az em-
beri jogokat és kötelezettségeket. Mindezen célok megvalósulásához a Regi-
onális Ifjúsági Szolgáltató Iroda nyújtott szakmai segítséget.

Régiónk fejlesztési tervében szerepel az ifjúság társadalmi részvételét szol-
gáló közösségi terek kialakítására kiírandó pályázat, amelynek kialakítási folya-
matában partnerei voltunk a Fejlesztési Ügynökségnek. Az RFÜ SZIKRA pro-
jekt részeként közremûködtünk egy közösségi terek üzemeltetõit összefogó
szakmai hálózat fejlesztésében is; illetve
ehhez kapcsolódóan felmérést végez-
tünk a közösségi terek között.

A fiatalok társadalmi részvételének
megerõsítésének egyik lehetséges esz-
köze a kisközösségi rádiózás, amelynek
népszerûsítésére, a szakmai szereplõk
bevonásával szakmai napot szervez-
tünk 6 rádió és 15 érdeklõdõ részvéte-
lével. Elindult egy szakmai együttgon-
dolkodás, és irodánk közvetítésével 
a Regionális akcióterv közösségi terek
kialakítására kiírandó pályázatába téte-
lesen is bekerült a kisközösségi médiu-
mok támogathatósága.
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2007 júniusában megrendeztük az Európai Ifjúsági Hetet, amelybe a Mun-
kaügyi Központ FIP pontja mellett a DIA Alapítvány, a Kárász Egyesület és
a Tisza Rádió is bekapcsolódott. A Szegeden megtartott nap célja a figye-
lemfelkeltés volt a fiatalok mint erõforrás gondolatot követve.

GYIA – Regionális Ifjúsági Tanács
Segítettük a Tanács újraalakulását, és a pályázatok teljes szakértési folyama-

tát. A 2007. évi DARIT pályázati kiírásokra összesen 376 db pályázat érkezett.
Ebbõl 318 db pályázat volt érvényes, és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács
összesen 178 db projektet támogatott 29 282 400 Ft értékben!
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A Fiatalok Lendületben Program elnevezésû pályázati rendszert illetõen
a hét magyarországi régió közül a dél-alföldi régió mind a benyújtott, mind
a nyertes pályázatokat tekintve a harmadik legjobb eredménnyel zárta a
múlt évet (64 benyújtott, 27 nyertes pályázat). A pályázó ifjúsági szerveze-
tek összesen 197.121 €-t (kb. 50 millió Ft-ot) nyertek. A nyertes pályázók
nagy része a nagyobb településekrõl került ki, ezért fontosnak tartjuk,
hogy a jövõben a kistelepüléseken nagyobb hangsúlyt helyezzünk a Prog-
ram népszerûsítésére.

Az ifjúsági munka és módszertana (nem-formális Pedagógia) társa-
dalmi elismertetése

2007. szeptember második felétõl új arculattal jelent meg az FSZH Mo-
bilitás Országos Ifjúsági Szolgálat honlapja. A változatlan címen elérhetõ
weboldalon (www.mobilitas.hu) elsõsorban az intézményrendszerrel, a Fi-
atalok Lendületben Programmal, valamint az országos és regionális ifjú-
ságfejlesztõ folyamatokkal kapcsolatos legfontosabb történések és hírek je-
lennek meg. A honlapon továbbra is elérhetõek az ifjúsági pályázatok, az
ifjúsági célú testületekre vonatkozó adatok, információk, valamint az ifjú-
sági rendezvények és képzések. A regionális ifjúsági szolgáltató irodák sa-
ját alhonlappal rendelkeznek, amelyekre a fõoldalról lehet eljutni.

Tartalmi szempontból változás nyilvánult meg abban, hogy az eddigi
szakmai anyagok, publikációk, kutatási anyagok és eredmények a Nemze-
ti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattárban találhatóak meg.

Helyi ifjúsági munka segítése
A magyar ifjúságpolitika egyik fõ célkitûzése, hogy a szükségletekhez

minél közelebb, regionálisan, illetve az adott helyeken, településeken való-
suljon meg az ifjúsági munka fejlesztése. Ez teljes mértékben összhangban
áll az Európai Unió ifjúságról való gondolkodásával is, melyrõl Fehér
Könyv (a közös európai álláspontot leíró dokumentum) jelent meg.

A települési és megyei önkormányzatok ifjúsági területen végzett mun-
kájának foglalata a települési ifjúsági koncepció. Az ifjúsági alrendszer
szerteágazósága, számtalan találkozási pontja egyéb területekkel teszi
szükségessé a strukturált, átlátható, stratégikus tervezést. Jelenleg nincs
törvényi kötelezettség az ifjúsági feladatokra vonatkozó helyi koncepció
megalkotására, ennek ellenére minden önkormányzat számára javasoljuk
ilyen dokumentum elkészítését és elfogadását.

Az ifjúsági feladatok ellátásában az önkormányzatok szinte teljes feladat-
és intézményrendszere érintett. Integrálja a fiatalok részvételével, a fiata-
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lok információhoz jutásával, a szakemberek, köztisztviselõk és közalkal-
mazottak feladataival, a közösségi terekkel és a forrásokkal kapcsolatos
kérdésköröket.

Az Iroda több koncepció elkészítésében közremûködött és szakmai segít-
séggel látta el azokat. Így 2007-ben a következõ településeken készültek el
koncepciók: Ásotthalom, a Bács-Kiskun megyei koncepció, Békéscsaba, Kis-
kunfélegyháza, Szarvas; Hódmezõvásárhelyen, Pusztamérgesen és Tázláron
folyamatban van ezek kidolgozása.

Az iroda partnerként együttmûködött a települési ifjúsági munka sztenderdjeit,
és az ifjúsági referensek ún. „kapcsos könyvét” kialakító munkacsoport koor-
dinálásában.

A DARISZI koordinálta a Helyi ifjúsági célú feladatátvállalással kapcsolatos
munkacsoportot, amelyben a végül elfogadott kis költségvetés mellett el-
indulhatott, mintegy 30 ifjúsági koncepció és cselekvési terv összehasonlí-
tó elemzése, és egy koncepciók hatását felmérõ kutatási terv elkészítése.
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Mûködési terület
Ahogy elnevezésünk is mutatja, egy ernyõ-

szervezet vagyunk, melynek tagsága a Duna–
Körös–Maros–Tisza Eurorégióban  tevékeny-
kedõ ifjúsági szervezetek közül kerülnek ki. 
A földrajzilag három országot (Magyarország,
Románia, Szerbia és Montenegró) érintõ terü-
leten a következõ megyékbõl tevõdik össze az eurorégió: Arad megye
(RO), Bács-Kiskun megye (HU), Békés megye (HU), Csongrád megye
(HU), Hunyad megye (RO), Krassó-Szörény megye (RO), Temes megye
(RO), Vajdaság Autonóm Tartomány (SCG).
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Megalakulásunk
Az elsõ ifjúsági találkozóra 2000. október 10-12. között került sor Újvi-

déken. A következõ találkozó alkalmával Szegeden (2001. április 8-13.)
megszületett az a gondolat, hogy a feladatok összehangolására egyesületet
kellene létrehoznunk. Komoly elõkészítõ munka után 2001. december 14.-
én Szegeden elfogadtuk a Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégió Ifjúsági
Szövetségének Alapító Nyilatkozatát. A szervezet bírósági bejegyzésére
hosszas jogi munkát követõen 2002. augusztus 23-án került sor.

Céljaink
Legfõbb célunknak azt tekintjük, hogy az eurorégió területén nemzeti-

ségtõl és lakhelytõl függetlenül a fiatalok hasonló körülmények között él-
jenek, hasonló esélyekkel rendelkezzenek. Ez nagy kihívás, amely nem
csak az eurorégióban található három ország különbözõségébõl ered, ha-
nem abból is, hogy nagyon sokféle kisebbség él e területen.
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Célunk, hogy a fiatalok megismerjék és elfogadják egymást nemzetiség-
re, hátrányos helyzetre vagy egyéb különbségekre való tekintet nélkül.
Hangsúlyozzuk, hogy a multikulturalitás érték.

Demokráciafejlesztés: az Európai Bizottság Ifjúsági Fehér Könyvének
megfelelõen a fiatalok vegyenek részt az õket érintõ döntések meghozata-
lában.

Célunk az európai gondolkodás, az európai értékek elterjesztése az
eurorégió ifjúsága körében.

Fontosnak tartjuk az ifjúsági turizmus fejlesztését az eurorégióban.
Célunk a civil szervezetek közötti kapcsolatok erõsítése, kistérségi, me-

gyei és regionális civil hálózatok létrejöttének elõsegítése, a meglévõk
eurorégiós szintre történõ fejlesztése.

Szeretnénk, hogy az eurorégióban élõ fiatalok az EU-csatlakozás nyerte-
sei legyenek.
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DKMT együttmûködés Déva, 2005



Intézményi Partnereink
Magyarország:

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Szerbia:
Vajdaság Autonóm Tartomány Ifjúsági és Sport Titkársága

Románia:
Arad, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes Megyei Ifjúsági Igazgatóságok

A DKMT Eurorégió Ifjúsági Szövetsége mindegyikkel szoros együttmû-
ködésben tevékenykedik.

Érdekképviselet
Érdekképviseleti tevékenységünket alapvetõen két irányba fejtjük ki:

Fenti intézményi partnereink irányába közvetítjük a tagszervezeteink,
az ifjúság érdekeit, igényeit, elvárásait.
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Az eurorégióban található magyar és román megyék, illetve a Vajdasági
Autonóm Tartomány között fennálló, önálló szervezeti egységgel bíró
DKMT Regionális Együttmûködés közgyûlésén a DKMT Eurorégió Ifjú-
sági Szövetsége szavazati joggal képviseli az ifjúságot, az eurorégiós if-
júsági ügyekrõl rendszeresen beszámol a közgyûlésnek, az ifjúsági kér-
dések hozzá tartoznak.
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A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági
Szövetségének Alapító Nyilatkozata

A civil szervezõdés minden formája a fejlõdni képes és valóban eleven
társadalom egyik legszebb megnyilvánulása. Az államok – feladataik, jo-
gaik polgárokhoz való delegálása folyamatában – bizalmukat fejezik ki az
önszervezõdõ társadalmi csoportok iránt. 

Az ifjúsági együttmûködés az önkéntesség alapján álló, a fiatalok számá-
ra biztosított egyik legszebb autonómiaforma, amely egyben a középiskolás
és egyetemista réteg demokráciaiskolája. Óriási a felelõsség, mellyel a jogo-
sítványok gyakorlói, az ifjú képviselõk, társaik és az egész társadalom irá-
nyában felelnek.

Az ifjúság önfelmutatása, önrendelkezése a társadalom, a nemzetek fej-
lõdésének, haladásának és megmaradásának fontos eszköze. Az európai
kultúrkincs és az ennek szerves részét képezõ diákkulturális hagyomá-
nyok ápolása azok a tényezõk, melyek a régiót a tudományos és kulturá-
lis teljesítmények terén emelték és emelik be a nemzetközi közösség leg-
elõkelõbb páholyába. Egyszerre feladat az informatikai forradalom és az
európai integrációs folyamat vívmányainak a fiatalok javára való haszno-
sítása, valamint nyelvi, kulturális, mûvészeti, oktatási és közjogi szellemi
hagyományaink megtartása.

A tudás érték. Az oktatás mint a tudás átadásának szervezett formája
napjaink társadalmában nem tekinthetõ a munka világába vezetõ út egy
állomásának. Tágabb értelemben a kimûvelt emberfõk sokasága mint
megtartó erõ, a sok évszázados egyetemi-fõiskolai hagyományokból táp-
lálkozó felsõoktatásban van jelen, ezért a szövetség jelenének és jövõjé-
nek szempontjából rendkívül fontosnak tartjuk az eurorégió felsõoktatá-
si intézményeinek résztvételét, szellemi hátterét.

A XXI. század eleje a változás kora mind a regionális együttmûködések,
mind az ifjúsági manifesztációk tekintetében. Az ifjú emberek és környe-
zetük mind szorosabb együttmûködése, a fiataloknak a globalizáció kor-
szakában egyre fontosabbá váló szerepvállalása, az ifjúságnak az európai
kultúrában elfoglalt helye nyilvánvalóvá teszik tehát, hogy a régió fiatal-
ságának következõ évtizedeit meghatározó folyamatok zajlanak ezekben
a hónapokban, s ha ezek alakításából a fiatalok kimaradnak, az végzetes
lehet a már megszerzett jogaik és a potenciálisan elérhetõ jövõbeli lehe-
tõségeik szempontjából is.
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Ezen gondolatok szellemiségében és a fent megfogalmazott célok 
érdekében az alulírott ifjúsági szervezetek képviselõi a mai napon 

a Szegedi Tudományegyetem TFK

Tanácstermében útjára indítják a Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégió
Ifjúsági Szövetségét.

A Szövetség célja, hogy megjelenítse az eurorégió ifjúságának értékeit és
megteremtse az eurórégió ifjúsága érdekeinek képviseletét. Ennek alapjaként
célunk a régió fiataljait érintõ kérdésekben szakmai programok, képzések
szervezése, kiadványok létrehozása. A szövetség célja a fiatalok szabadidejé-
nek hasznos eltöltését biztosító programok szervezése, és ezáltal a közössé-
gi életre nevelés, mely elõsegíti, hogy az ifjúság a társadalom hasznos tagjá-
vá váljon. Célja továbbá, hogy a fiatalok körében az európai intergrációs
folyamattal kapcsolatos tájékozottságot fejlessze, valamint az, hogy az euró-
pai integráció jegyében támogassa a civil nemzetközi kapcsolatok létesítését
és fejlesztését.

Az egyetemi és középiskolás ifjúság minden történelmi korban a de-
mokratikus és haladó társadalmi mozgalmak motorja volt. Hisszük, hogy
ezen alulról építkezõ közhasznú ifjúsági szervezet eléri célját.

Szeged, 2001. december 14.
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