Tázlár Község Önkormányzatának
Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója
2010-2015.

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne!”
(Tamási Áron: Ábel a rengetegben)

1

TARTALOM

I. Bevezetı…………………………………………………………………………….3.
Az önkormányzat ifjúságpolitikájának jogforrása…………………………3.
A koncepció megfogalmazását meghatározó alapelvek…………………...5.
A koncepcióról általában……………………………………………..……5.

II. Általános helyzetelemzés…………………………………...……………...….5.
Demográfiai adatok……………………………………………………..…6.

III. Szakterületek, feladatok……………………………………………………..7.
Egészség, életmód………………………………………………………….7.
Család, tanulás………………………………………………………….…..8.
Szabadidı, szórakozás…………………………………………………….11.
Munka, jövıkép…………………………………………………...……....14.
Érdekérvényesítés, érdekképviselet………..……………………………...16.

IV. Nemzetközi kapcsolatok, kisebbségek segítése …………………..17.
V. SWOT analízis………………………………………………………….……….18.
VI. Összegzés…………………………………………………………………….......19.

2

1. BEVEZETİ
Az önkormányzati ifjúságpolitika jogforrása
Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintő jogforrása az Alkotmány, amely többek
közt kimondja, hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és
nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit. Emellett számos ENSZ egyezmény
(Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok
Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés
Elleni Küzdelemrıl Szóló Egyezmény) határoz meg olyan elveket és jogokat, amelyek
érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat támogató közege.
Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének közvetlen jogforrása az 1990. évi LXV.
törvény a helyi önkormányzatokról, melynek 8.§-ában a települési önkormányzat feladatai
között a törvény felsorolja a gyermek és ifjúsági feladatokról szóló gondoskodást. Ezen belül
a törvény értelmében a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei
alapján, anyagi lehetıségeitıl függıen - mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.
Az adott önkormányzat ifjúságpolitikájának kialakításakor a gyermekvédelmi törvény, és a
közoktatási törvény a két legfıbb vezérlı jogszabály.
A nemrég elfogadott Nemzeti ifjúsági stratégia megteremti az ifjúsági részvétel új formáit és
mechanizmusait, melyek lehetıvé teszik a demokratikus értékek gyakorlatban történı
megismerését, az önálló, tudatos, aktív állampolgári attitőd kialakulását, a kortárs közösségi
kapcsolatok bıvítését. Az ifjúsággal kapcsolatos közfeladatokról, az ifjúsági társadalmi
részvételérıl és az ifjúsági intézményrendszerrıl szóló törvény célja, hogy a fiatalok a
döntéshozatal minden szintjén képesek legyenek, illetve akarjanak is beleszólni az
élethelyzetüket befolyásoló folyamatokba és erre a lehetıségeik is biztosítottak legyenek.
Ahhoz, hogy egy önkormányzat az ifjúsági feladatait a helyi igények alapján, azokra reagálva
lássa el, alapvetı, hogy az adott település önkormányzata kidolgozza a saját ifjúsági
koncepcióját, aminek harmonizálni kell a Nemzeti Ifjúsági Stratégiával.

A Nemzeti ifjúsági stratégia céljai:

A koncepció megfogalmazását meghatározó alapelvek:
1. Az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációjához szükséges környezet
fejlesztése
•

Erısíteni, segíteni kell a gyermekvállaláshoz szükséges társadalmi, gazdasági,
mentális feltételeket, a családi környezet kialakulását és biztonságát az ifjúság
körében.(Pl.: családsegítés, gondozás, támogatás, örökbefogadás, regionális etnikai
egyenlıtlenségek, gyerekszegénység csökkentése, stb.)
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•

Szükséges elısegíteni a fiatalok munkavállalását és önálló egzisztencia-teremtését
(képzési és a munkaerı-piaci szereplık közötti kapcsolat erısítése, tájékoztatás, az
információs lehetıségek bıvítése, otthonteremtési programok, fiatalok által elérhetı
adatbank stb.)

•

Csökkenteni kell a kirekesztést, a kirekesztettség és a marginalizáció esélyeit (Pl.:
pozitív attitőd fejlesztése, az önkéntesség, közösségi tevékenység, ifjúsági
önszervezıdések támogatása, intézményhálózat bıvítése stb.)

2. Az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elısegítése
•

Elı kell segíteni a versenyképes tudás megszerzését, fejleszteni az önálló élethez
szükséges kompetenciákat. (Pl.: tehetségek felkutatása, fejlıdésük elısegítése,
nyelvgyakorláshoz feltételek megteremtése, egész életen át tartó tanulás megalapozása
stb.)

•

Javítani kell a kulturális fogyasztás színvonalát, az infokommunikációs
ellátottságot, csökkenteni a kistelepülési létbıl adódó hátrányokat, valamint segíteni
az interkulturális környezetben való helytállást, együttmőködést (pl.: pályázati
programok, ösztöndíjak, helyi és regionális civil ifjúsági szervezetek programjainak
összehangolása, digitális közmőfejlesztés, csereprogramok kialakítása stb.).

•

Fejleszteni kell az ifjúsági korosztályok társadalmi és egyéni felelısségét,
tudatosságát (egészség, fenntartható fejlıdés stb.), közösségeiket, valamint segíteni
az integrációjukat (pl.: fogyasztóvédelem és az egészséges életmód ismereteinek
elsajátítása, ifjúsági szolgáltatók támogatása, komplex bőnmegelızési projektek
indítása stb.).

3. Az ifjúsági szakma és az ifjúsági civil szervezetek munkájának elısegítése
•

Szükséges megteremteni a feltételeket az ifjúsági szolgáltató szervezetek
feladatellátásában való részvételéhez. Be kell vonni az ifjúsági szervezeteket és a
korosztály tagjait valamint meg kell jeleníteni az ifjúság sajátos szempontrendszerét
a települési döntéshozatalban (pl.: ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottság
létrehozása, társadalmi párbeszéd a korosztállyal, települési gyermek és/vagy ifjúsági
önkormányzatok megalakulásának ösztönzése stb.).

•

Ki kell alakítani az ifjúság kezdeményezéseit és az ifjúságsegítı szakma törekvéseit
támogató átlátható rendszert.

•

Ki kell alakítani az ifjúságpolitika jogi, igazgatási, és intézményi feltételrendszerét,
erısíteni a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítését. (pl.: önkormányzati törvény
módosítása)

Forrás: SZMI
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A Koncepcióról általában:
Az ifjúsági területen felmerülı problémák, igények és az ezekhez kapcsolódó megoldások az
alábbi öt szakterületben csoportosíthatók:
- Egészség, életmód
- Család, tanulás
- Szabadidı, szórakozás
- Munka, jövıkép
- Érdekérvényesítés, érdekképviselet
2009.év elején a Gyermekjóléti Szolgálat kérdıíves helyzetfelmérést végzett a település
fiataljai körében, a 14-24 éves korosztályt érintıen. 247 kiküldött kérdıívbıl 80 érkezett
vissza kitöltve, tehát valamivel több, mint 30%-a válaszolt a megkérdezetteknek Ezen kívül
személyes találkozókon ismertem meg a helyi fiatalok véleményét jelenlegi helyzetükrıl, és
elvárásaikat, elképzeléseiket jövıjükkel kapcsolatban, s a kapott információk alapján
végeztem a helyzetelemzı és a feladat meghatározó fejezetek felsorolását. A szakszerő
helyzetfelmérés érdekében SWOT analízis is készült. (18. oldal.)
Feladatunk, hogy településünk olyan egészséges mőködéső legyen, hogy az itt élık
születésüktıl kezdve magukénak érezhessék, otthonuk legyen, felelısek legyenek érte. Hiszen
fiataljainknak felkészült magyar és európai állampolgárokká kell válniuk.
Mindannyiunknak komolyan kell venni azt a már igen elcsépelt, közhelynek számító
megállapítást, miszerint ık a jövı, és az, hogy a mi jövınket hogyan alakítják, rajtunk is
múlik, ezért mi is felelısek vagyunk.

2. ÁLTALÁNOS HELYZETELEMZÉS
A település sajátosságai:
A település megközelíthetısége közúton: az 5405. számú út mentén található Tázlár,
Kiskunmajsától nyugatra 19 kilométerre van, vagy Soltvadkertrıl dél-kelet irányba haladva
kb. 10 km megtételével érhetı el a település.
Kiskunhalasról északnyugati irányba indulva, 16 kilométer megtételével érhetünk el Tázlár
községbe.
A megyeszékhely, Kecskemét az új mezıgazdasági út igénybevételével, Bócsa felé 40
kilométernyi utazással már elérhetı.
A lakosság 65,9 %-a római katolikus vallásúnak vallotta magát a népszámlálás idején,
református 16,1%, evangélikus 6,5%. A többiek, 0,9% más egyházhoz, felekezethez
tartozónak vallotta magát, 0,9% nem tartozik semmilyen egyházhoz, és 9,6%-uk nem
válaszolt.
Szintén a népszámlálás idején a lakosság 95,1%-a magyar volt, 0,7% a cigány kisebbséghez,
0,2%, a szlovák kisebbséghez tartozásáról számolt be, 4.5%- a pedig nem válaszolt.
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A lakosság száma a 2001-es népszámlálás óta folyamatosan csökken. a településen jelenleg
1760 lakos él.
Demográfiai adatok:
Lakónépesség száma:

TÁZLÁR
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0-14 év

383

367

349

316

304

276

261

257

250

15-18 év

97

102

97

106

116

118

139

102

113

19-24 év

119

148

153

139

163

160

171

158

172

25-100 év

1167

1276

1258

1249

1239

1225

1226

1217

1225

összesen

1766

1893

1810

1822

1797

1734

1760

1857

1779

Forrás: KSH
A faluközpontban vannak a közintézmények, a Polgármesteri Hivatal, az általános iskola,
amivel egybeépítve kapott helyet a könyvtár, a Posta, és a Soltvadkert és Vidéke
Takarékszövetkezet Tázlári Kirendeltsége is. Szintén a központban, a Dobó utcában van az
Egészségház, ahol a Védınıi Szolgálat és a fogászat is helyet kapott, valamint ebben az
utcában van a Gyógyszertár. A Kecskeméti utcában található az óvoda, a Mővelıdési Ház, és
a Napközis Konyha. A központban található még a katolikus templom, a református és
evangélikus hívek közös temploma, valamint a baptista gyülekezet imaháza is. Itt, a katolikus
templom mellett látható az I. világháborúban elesett katonák tiszteletére emelt Hısök
Emlékmőve.
Kiépített infrastruktúrával, a gazdasági vállalkozások számára is kedvezı környezetet
alakítottak ki a tázlári ipari területen, ahol egy sporthajók-jachtok összeszerelésével
foglalkozó holland-magyar érdekeltségő üzem már létrejött, de jelenleg a mőködése szünetel.
Ezen kívül két mőanyagüzem, egy cipı üzem, egy szınyegkészítı, és egy csökkent
munkaképességő dolgozókat foglalkoztató vállalkozás is mőködik. Jelentıs foglalkoztató még
ezeken kívül a MOL és az Önkormányzat.
Tázlár hagyományosan mezıgazdasági jellegő település, a takarmánytermelés mellett szılıés bortermelı vidék is, jelenleg azonban már a mezıgazdaság jövedelmezıtlensége miatt
egyre kevesebben foglalkoznak vele. Visszaszorult az állattartásból és egyéb
növénytermesztésbıl élık száma is. A munkavállalók zöme vidékre jár el dolgozni, fıként a
soltvadkerti mőanyagüzemekbe.
Tázláron nincs vasútvonal, autóbusz-közlekedés szempontjából is gyengén ellátott.
A község közmővesített, (villany- víz- gázvezeték- hálózat, vezetékes telefonhálózat,
kábeltévé, internet elérhetıség van), de a csatornahálózat még nincs kiépítve.
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A kérdıíves felmérésben válaszolók közül 58-an tanulók, 10-en dolgoznak, 8-an tanulás
mellett dolgoznak, és 4-en álláskeresık. Zömében a belterületen élık juttatták vissza a
kérdıíveket.
A válaszolók közül 45-en harmonikusnak mondják kapcsolatukat a szüleikkel, 28-an olykor
vitásnak, olykor jónak ítélik meg.
A háztartások mindegyikében található mobil telefon és színes televízió, de igen magas a
DVD lejátszók (70), a személygépkocsik (68) és a számítógépek (66) száma is.
Tehát látható, hogy a válaszolók zömében a középiskolás korosztály, akik itthon laknak, és
technikai eszközökkel jól felszereltek. İk jól körülhatárolható baráti társasággal is
rendelkeznek, velük rendszeresen találkoznak

3. SZAKTERÜLETEK, FELADATOK
Egészség, életmód:
Országos tendencia, hogy folyamatosan romlik a lakosság egészségi állapota. A születéskor
várható élettartam messze elmarad az Európai Unió átlagától, de alacsonyabb a környezı
közép-kelet-európai országok ide vonatkozó adatainál is.
Az Országos Tiszti Fıorvosi Hivatal megállapításai szerint a fiatalkorú népesség egészségi
állapota is évek óta és folyamatosan romlik, egyes betegségek, elváltozások aránya évrıl évre
növekszik.
Komoly problémát jelent, annak ellenére, hogy köztudottan a megelızés olcsóbb a
gyógyításnál, egyre kevesebb pénz jut az egészségfejlesztésre, melynek következményeit
késıbb a fiatalok is érezni fogják. Ennek elkerülése érdekében számos olyan program
szervezhetı csekély anyagi ráfordítással, mely azt közvetíti, hogy az egészség = érték!
Iskolaorvosi tevékenység, védınıi szolgálat:
Tázláron az egészségügyi alapellátásokat egy felnıtt háziorvosi szolgálat, aki egyben a
gyermekorvosi teendıket is ellátja, egy fogorvos, és egy védınıi szolgálat biztosítja.
A védını aktívan részt vesz az óvodai, iskolai egészségügyi feladatok ellátásában. Elıkészíti
a szőrıvizsgálatokat, önálló felvilágosító, tanácsadó feladatot is ellát.
A kérdıíves felmérésben a fiatalok dominánsan gyakori levertségrıl számolnak be, valamint
látásproblémára panaszkodnak, és az allergiás megbetegedések száma is jelentıs.
A táplálkozási szokások szempontjából örvendetes, hogy a megkérdezettek döntı többsége
válaszolta, hogy naponta háromnál többször is étkezik, és kis hányad az, aki ennél
kevesebbszer, vagy rendszertelenül étkezik.
A válaszolók közel háromnegyede nyilatkozik úgy, hogy rendszeresen végez testmozgást.
Körülbelül ugyanilyen arányban válaszolták a fiatalok azt, hogy nem dohányoznak, aki
dohányzik az viszont zömében rendszeresen, napi 5 szálnál többet szív.
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Az alkoholfogyasztás tekintetében viszont a fiatalok lényegesen több mint fele nyilatkozik
arról, hogy szokott alkoholt fogyasztani. Szerencsére azonban többségük csak alkalmanként,
és csak viszonylag kevesen rendszeresen.
A drogfogyasztás tekintetében a fiatalok közül csak egy válaszoló nyilatkozott úgy, hogy
fogyasztott már drogot.
Javaslatok a fentiek alapján:
Szabadidıs programok szervezésében, egészséget támogató programokban ( pl: gyógytorna)
helyszín és anyagi támogatás.
Programok létrehozása a mentálhigiénés szemlélet és készség alakítására
(szenvedélybetegségek megelızése).
Fiatalok felkészítése a családi életre, programok támogatása.
Egészséges táplálkozás, reformétkezés ismertetésének támogatása.
Drog prevenciós program, dohányzás megelızés.
Kortársképzés.
Kiemelt figyelem a szociálisan vagy egészségileg hátrányt szenvedı csoportok
egészségvédelmére.
Felelısök: Védınıi szolgálat
Általános iskola
Iskolaorvos

Család, tanulás:
Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermekvédelem rendszere magában foglalja a pénzbeli, természetbeni és a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, szakellátásokat, valamint a gyámhatósági
intézkedéseket. A gyermekvédelmi rendszer mőködtetése az állam és az önkormányzat közös
feladata. Fı funkciója, hogy a gyermekeknek garantált ellátásokat biztosítson, elısegítse a
családban történı nevelkedésüket, megelızze, illetve megszüntesse a veszélyeztetettséget, a
családban jelentkezı problémákat
Az egyre jobban terjedı mentális, egészségügyi, szociális problémák miatt új, integráltabb, az
ellátórendszer intézményei közötti szoros és napi szintő kapcsolattartásra van szükség.
A hatékony tevékenységhez elkerülhetetlen olyan alapelvek, programok, módszerek
kialakítása, amelynek segítségével községi szinten jól koordinálható, látható és ellenırizhetı a
településen a drogkérdéssel kapcsolatos pillanatnyi állapot is. A szociális alapellátást biztosító
intézmények közül a Családsegítı Szolgálat, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat feladatai jól
illeszthetık lennének a települési szintő drogellenes stratégiai program céljaihoz.
A helyzetfelmérés feladatkörén kívül a szociális és gyermekvédelmi szféra másik fontos
feladatkörének határozható meg a minél szélesebb körő jelzırendszer mőködtetése.
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Ez egyrészt a településen található, és önkéntesen együttmőködı intézményrendszer
koordinálása, másrészt az egyének, a családok, vagy a kortárs csoportok bevonása az
információk áramlásába annak érdekében, hogy minél pontosabb, idıben érkezı jelzés álljon
rendelkezésre a beavatkozási kompetenciával rendelkezı szervezetek, személyek részére.
A szociális munkás szakemberek az egyéni esetkezeléstıl a csoportokkal, közösségekkel
végzett szociális munkáig viszonylag sok területre szereznek képzettséget, ezt a tudást a
gyakorlatban is jól kamatoztathatják.
Fontos az olyan klubjellegő foglalkozások, formális, vagy informális csoportok létrehozása,
amelyek a csellengı, sok szabadidıvel, de kevés tartalmas elfoglaltsággal rendelkezı
korosztályok számára nyújtanak lehetıséget. Felvilágosító tevékenység, prevenciós anyagok
terjesztése az intézményt felkeresık és a családgondozó által megkeresettek körében. A
problémával érintett fiatalok, illetve szülık, vagy hozzátartozók számára tanácsadás
biztosítása.
A gyermekjóléti illetve családsegítı szolgálatok tevékenysége során különösen fontos
azoknak a kockázati csoportoknak a figyelemmel kísérése, amelyek a droghasználattal
kapcsolatban ebbıl a szempontból fokozottan veszélyeztetettnek minısülnek.
Óvodai, iskolai ellátás:
Az Önkormányzat kötelezı feladata az óvodai ellátás, az általános iskolai nevelés-oktatás,
továbbá a sajátos nevelési igényő gyermekekrıl, tanulókról való gondoskodás, akik a
szakértıi és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel, tanulóval együtt
foglalkoztathatók óvodában, iskolában.
Jelenleg a településen egy óvoda és egy általános iskola mőködik, a Kiskırösi Többcélú
Kistérségi Társulás tagintézményeiként. Középiskolai, gimnáziumi oktatás nem folyik a
településen, így az általános iskola bejezését követıen a fiatalok a környezı városokba
mennek továbbtanulni.
Településünkön jelenleg még nem biztosított a gyermekek bölcsıdei elhelyezése, amely
elsısorban az anya munkavállalását segíthetné elı, de sok esetben a család szociális helyzete
is indokolná a gyermek bölcsıdei ellátását. Az óvodai ellátás teljes körő. Az elmúlt években a
gyermeklétszám jelentısen csökkent, és így aránylag kisebb létszámú csoportokban biztosított
a kisgyermekek óvodai nevelése, iskolára történı elıkészítése. Az általános iskolás
gyermekek körében is biztosított az iskolai étkeztetés, a napközis ellátás.
Az óvodában és az iskolában is gyermek és ifjúságvédelmi felelıs foglalkozik a
gyermekvédelmi esetekkel.
A Gyermekjóléti Szolgálat a megelızés és a veszélyeztetett helyzet megszüntetése érdekében
jelzırendszert mőködtet, így vélhetıen teljes körően az illetékes szakemberek tudnak
segítséget nyújtani a problémás esetekben.
Másik, az iskolával kapcsolatos, de tanulás nélküli elfoglaltság a diák-önkormányzati munka,
mőködésének feltételeit a közoktatási törvényben írják elı. Az iskolák életében meghatározó
szerepe lehet a diákönkormányzatoknak. A környezı településeken találkozhatunk olyan jó
példákkal, amikor az intézmény mőködését az iskola vezetısége a diákönkormányzattal
közösen alakítja ki, megteremtve ezzel az együttmőködés feltételeit. A Közoktatási törvény
szerint a diákönkormányzat feladata a tanulók, azok közösségeinek érdekképviselete.
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A diákönkormányzatok nem minden esetben rendelkeznek a megfelelı információkkal, így a
számukra biztosított jogosítványok és lehetıségek gyakran kihasználatlanok maradnak.
Jó volna, ha megoldásra kerülhetne az, hogy a már jól mőködı diákönkormányzatok
tapasztalataikat átadják a többi, hasonló jellegő szervezıdésnek.
A nem formális tanulás:
A szükséges tudás, a készségek, képességek megszerzésében egyre nagyobb szerepet tölt be
az iskolarendszeren kívüli informális tanulás.
A koncepció elı kívánja segíteni, hogy javuljanak az informális tanulás feltételei, a társadalmi
hátrányok csökkenjenek, az esélyegyenlıség növekedjen;
Az önkormányzat ily módon elısegítheti a fiatalok kompetenciáinak fejlıdését, ezáltal
hozzásegítve ıket a munkaerıpiacra való könnyebb integrációhoz.
A prevenció másik lehetséges módja az, hogy a diákok számára olyan lehetıségeket
biztosítsanak a faluban mőködı gyermek, és ifjúsági intézmények, szórakozóhelyek, melyek
segítségével hasznosan tudják eltölteni a tanórán kívüli idejüket
Több környezı településen mőködik egy-egy, kifejezetten a diákok számára kialakított
szórakozóhely, klub, közösségi színtér, úgynevezett „ Diáktanya.” Ennek a helyét megkeresni,
mőködési profilját kialakítani, a fenntartását megteremteni nem kis feladat, viszont az
értelmes szabadidı-eltöltés, a káros szenvedélyek kialakulásnak megelızése érdekében
elengedhetetlenül fontos lenne.
A családtámogatási rendszer másik lényeges csoportja a pénzbeli támogatások, amelyek a
családokat szociális helyzetüktıl függıen illetve gyermekeik körülményei alapján illetik meg.
Ezek között kiemelkedı szerepet tölt be az önkormányzat által megállapított és folyósított
rendszeres gyermekvédelmi támogatás, lakásfenntartási támogatás, a szociális felsıoktatási
ösztöndíj rendszer ( Bursa Hungarica), és az átmeneti segélyezés.
A faluban élık szociális helyzetét jól mutatja, hogy közel 100 család volt jogosult 2009-ben
lakásfenntartási támogatásra Tázláron. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban,
ugyanebben az évben 219 gyermek részesült, míg szociális ösztöndíjat 35 fıiskolai
hallgatónak folyósított az önkormányzat. A családok számára jelentıs kedvezmény, hogy a
három vagy többgyermekesek, a tartósan beteg gyermeket nevelık, a gyermeküket egyedül
nevelık, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı gyermekek számára
biztosított az ingyenes tankönyvellátás illetve étkezési kedvezmény. Az önkormányzat 2009ben 65 személyt részesített rendkívüli élethelyzete miatt, átmeneti segélyben.
A községi szociálpolitika minden itt élı, legrászorultabb helyzető embernek igyekszik
segítséget nyújtani. A jövıben még nagyobb figyelmet kell fordítani a problémák
megelızésére, az esélyegyenlıség növelésére, annak érdekében, hogy minden tekintetben egy
egészségesebb szemlélető fiatalság nevelıdjön ki. A fogyatékossággal élı emberek társadalmi
beilleszkedésében alapvetıen meghatározó folyamat, hogy a szegregáltság már a legkorábbi
élethelyzettıl kezdve elkerülhetı legyen. Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a lehetı
legkorábbi életkorban megkezdett integráció hasznossá válik úgy a fogyatékos, mint az
egészséges gyermekek számára.
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Mindezek figyelembe vételével indokolt lenne a település számára a családsegítı szolgálat
létrehozása is.
Javaslatok a fentiek alapján:
A család, mint érték támogatása az ellátó rendszerben.
Ifjúsági munka és preventív munka.
Kommunikációs hálózat fejlesztése.
Oktatási intézmények - ifjúságvédelmi felelısök képzése, továbbképzése, feladataiknak
szükség esetén újradefiniálása.
Családok tájékoztatása - kiadványok készítése, fórumok szervezése.
Párbeszéd szakemberek, intézmények és szülık között.
A gyermek bőnmegelızés érdekében a veszélyeztetettek kiszőrése, felvilágosítás a szülık és
gyerekek részére.
Erıszak elleni küzdelem, családon belüli erıszak kezeléséhez segítségnyújtás.
Kiemelt foglalkozás a veszélyeztetett, várandós anyákkal, valamint a sérült gyermekek
családjával.
Nyári szabadidıs programok biztosítása ifjúsági és civil szervezetek bevonásával.
Klubok, non profit, érdeklıdési kör szerinti és kortárs igényeket kielégítı közösségek
szervezése, támogatása (a „sajátom” élményének a megteremtése).
Felelıs: Gyermekjóléti Szolgálat
Óvoda
Általános iskola
Védınıi szolgálat

Szabadidı, szórakozás
Az óvodás és az általános iskolás korosztály tekintetében a szabadidı-eltöltés lehetıségei
általában a lakóhely közvetlen környékén kell, hogy rendelkezésre álljanak. A szabadidı
eltöltéséhez, az otthon mellett, a játszóterek, sportolásra alkalmas pályák, illetve a parkok
biztosítják elsısorban a teret. Ilyen területek jelenleg sajnos nem állnak kellı mennyiségben
és minıségben rendelkezésre. A játszóterekrıl elmondható, hogy elavultak, az Európai Uniós
szabványoknak a játszótereink még nem felelnek meg.
A mai fiatalok egyre inkább kedvelt közlekedési eszköze a kerékpár. Településünkön
kerékpárutak egyáltalán nem épültek. A Tázláron áthaladó közutakon viszont olyan jelentıs a
forgalom, hogy a gyermekeket nagyon veszélyes kerékpárral elengedni otthonról. Különösen
indokolt és jó lenne a kerékpárút kiépítése Tázlár-Felsıtelep irányába, biztonságosabbá téve a
felsıtelepi lakosok közlekedését. A kerékpárral kapcsolatos másik probléma, hogy az oktatási
intézményeknél és egyéb közintézeteknél kevés a megfelelı mérető és minıségő
kerékpártároló.
A nyári szabadidı eltöltésének egyik fontos területe a táboroztatás. Általában pedagógusok
szervezésében,az egyházak és az Önkormányzat támogatásával a gyermekek több táborban is
részt vehetnek a nyári szünidı során.
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A középiskolás korosztály szabadidı-eltöltési szokásai jóval összetettebbek. A szabadidıs
tevékenységek szorosan összekapcsolódnak a fiatalok önállósodási törekvéseivel, különösen a
fiatalok fogyasztói státuszának kialakulásával. Tázláron a fiatalok által igen felkapottak a
vendéglátóhelyek.
A szórakozóhelyek látogatását illetıen a fiatalokról elmondható, hogy színházba, koncertre
legtöbbjük soha nem jár, heti rendszerességgel viszont legtöbben a kocsmát látogatják, de
sportrendezvényekre is többen járnak. Havi rendszerességgel jelölték meg legtöbben a diszkót
és a házibulit is.
A legtöbb fiatal leginkább barátokkal, szüleikkel beszélik meg gondjaikat, figyelemre méltó
az a tény is, hogy nagyon sok idıt töltenek zenehallgatással, tévénézéssel, internetezéssel.
A válaszolók túlnyomó többsége (53) semmilyen közösségi munkában nem vesz részt.
A válaszadó fiatalok közül legtöbben szeretnék, ha több szervezett találkozási lehetıség lenne
Tázláron, elsısorban a klubélet, tánc, zenehallgatás, szakkörök keretében. Ennek
érdekében 18 fı vállalná a részvételt a szervezésben is.
A sport tekintetében, mint már korábban is utaltam rá, a válaszolók többsége általában heti
rendszerességgel sportol. Arra a kérdésre, hogy milyen sportot őzne szívesen, ha lehetısége
lenne rá, legtöbben a kézilabdát, a fallabdát, tekét és a testépítést választanák.
A mővelıdési házban kialakítandó Ifjúsági Klubban a válaszolók többsége Karaoke-partit,
aerobikot, tánctanfolyamot és irodai szolgáltatásokat látna legszívesebben.
Településünkön a fiatalok leginkább a zenés-táncos rendezvényeket hiányolják, de nagy
számban igényelnék a koncerteket, fesztiválokat.
A mővelıdési házat a fiatalok közül legtöbben internetezésre szeretnék kihasználni,
valamint a klubtér különbözı formájú felhasználásában, filmklub, csocsó, irodai
szolgáltatások.
A válaszoló fiatalok a falu tájékozódási lehetıségei tekintetében leginkább az ifjúsági
honlapot látnának legszívesebben, jelenleg leginkább szórólapokról és ismerısöktıl
tájékozódnak. A jövıre nézve ez egy megvalósítandó feladat lehet az Önkormányzat számára,
hogy létrehozzon egy olyan honlapot, amelyen bárki naprakészen tájékozódhat a
településen történtekrıl.
A közmővelıdés nélkülözhetetlen része a társadalmi, gazdasági fejlıdésnek. Az egész életen
át tartó mővelıdés a személyiségfejlesztés egyik fontos eszköze. A kulturális és
közmővelıdési szolgáltatások helybeli biztosításáért az önkormányzat felelıs. A helyi
közmővelıdésben meghatározó szerepe van a Mővelıdési Háznak és a Könyvtár
tevékenységének, ezeknek az intézmények a feladata a lakosság széleskörő kulturális
igényeinek kielégítése az óvodás kortól egészen a nyugdíjas korig.
Ennek egyik szelete az ifjúsági programok szervezése.
Cél, hogy minél több fiatal látogassa az intézményt, érezze ott jól magát, igénye legyen a
kulturált szórakozási lehetıségek által minél tartalmasabban eltölteni szabadidejét.
A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely a Katona József Könyvtár Bács-Kiskun Megyei
Könyvtárellátási Szolgáltatás részeként mőködik.
A tázlári, több mint 7000 kötetes, korszerő könyvtárban az elmúlt években 12 db. számítógép
beszerzésével lehetıvé vált az internet könyvtári igénybevétele is.
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A gyermekek az iskolán keresztül megismerték és megszerették ezeket a szolgáltatásokat. A
nem elérhetı könyvek beszerzését a könyvtárközi kölcsönzések is segítik.
A Védını vezetésével sikeres Baba-Mama Klub is mőködik a könyvtárban.
A fiatalok értékítélete nagyrészt követi szüleik gondolkodásmódját. Számukra a
legfontosabbak a biztonság, a barátság, a harmónia, a gazdasági értékek közül az anyagi
biztonság, kreativitás, változatos élet.
A megkérdezett korosztály viszonylag elégedetlen a településen megtalálható
szolgáltatásokkal, legjobbnak ítélik az orvosi ellátást, (3,1) és az informatikai szolgáltatást,(3)
az általános falukép (2,8) a kulturális programok (2,7) osztályzatot kaptak.
Folyamatosan visszatérı téma, hogy jó lenne a településen egy olyan Ifjúsági Klub
létrehozása, amelyben a fiatalok olcsón és a maguk által szervezett programokon
kapcsolódhatnának ki és szervezıdhetnének.
Tázlár számára, mindez kettıs feladatot jelent: egyrészt a megfelelı életkorban kell
biztosítani a megfelelı szabadidı-eltöltési szokások kialakításának, a kortárs csoportok
létrejöttének, a kulturált kapcsolatalakítás feltételeinek a lehetıségét, másrészt ennek a
területnek komoly szerepe van a káros szenvedélyek kialakulásának, és a bőnözés
megelızésnek a területén is. Így az itt megjelenı pénz, anyagi ráfordítás jórészt prevenciós
szerepet is szolgálna.
A település tornacsarnokkal, sportpályával rendelkezik, melyhez öltözıt építettek. Jelenleg
felnıtt és gyermek labdarúgó csapat is mőködik.
Itt kell megemlíteni a sport tömegesítésének lehetıségét, sportversenyek, találkozók
lehetıségét, ahol nem az eredmény számít, lakossági és civil kezdeményezések spontán
megmozdulások befogadásának fontosságát.
Tázlár változatos természeti értékekkel, szikes tavakkal, homokbuckás szórt erdıségekkel
övezett környezete kellemes kirándulóhely lehet.
Ugyancsak fejlesztendı, a már korábban szintén említett kerékpározási feltételek, valamint a
túrázás igénybevételének lehetısége. Az élılények, az erdı életközösségének megismerése,
az Alföld cserjefajainak feltérképezése. Az alföldi erdıket károsító rovarok, erdei madarak
megismerése. A Dél-alföldi régió növényvilága, a homok-puszták, a tanyavilág életébe
bepillantás, a szikes tavak, vízimadarak, halastavak és környezetük érdekes témái lehetnek a
foglalkozásoknak.
Javaslatok a fentiek alapján:
Minél több információ eljuttatása a fiatalokhoz, a már meglévı lehetıségek fokozottabb
propagálása.
Új közösségi színterek kialakítása és támogatása.
Egy önálló honlap kialakítása és a fiatalok, gyerekek által történı mőködtetése.
A fiatalok igényeinek megfelelıen kell fejleszteni a sportolásra, illetve szabadidı eltöltésére
alkalmas területeket. Játszóterek korszerősítése, kosárpalánkok, pingpongasztalok stb.
sportszerek beszerzése.
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A rendszeres mozgás, a túrázások és a sportolás tevékenységébe bevont fiatalok számának
növelése.
A közlekedési kultúra és a mozgásra késztetés érdekében pályázatok felkutatása, kerékpárutak
kiépítésére és egyéb szabadidıs tevékenységek megvalósítására. A közintézményekben meg
kell valósítani zárható, védett kerékpártárolók kialakítását.
Önszervezıdések, ifjúsági programok segítése, támogatása.
Ifjúsági klub létrehozása.
Felelıs: Mővelıdésszervezı
Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

Munka, jövıkép
A település 7338 hektáron fekszik, a lakások száma a 2001-es népszámláláskor 890. A
lakosok zöme, 1350 fı a falu belterületén él, Felsıtelepen 185 fı lakik a többiek a
külterületek lakói.
A külterület négy részre van osztva, I, II, III. és IV. kerületre. A lakások száma belterületen a
2001-es népszámláláskor 564, Felsıtelepen 69. A külterületi lakóingatlanok száma is még
igen magas volt, összesen 257.
A fiatalok döntı része önerejébıl képtelen lakástulajdonhoz jutni, legfeljebb családi
segítséggel teheti ezt meg. A települések megtartó erejét fokozhatja az, hogy az ott élı
fiatalok elsı lakáshoz jutását segítik.
Jelenleg az önkormányzat a településen letelepedı fiatal házasokat új lakás építése esetén
220.000 Ft-al, lakásfelújításkor 100.000 Ft-al támogatja
Az Önkormányzat szociális bérlakással nem rendelkezik.
A kérdıívek feldolgozása után látható, hogy a korosztály túlnyomó többsége (50-en
nyilatkozták) tanulnak, és jelenlegi tanulmányaik befejezése után is a többség tovább kíván
tanulni. Legtöbben a kereskedelem, a vendéglátás, valamint a mőszaki pályák iránt
érdeklıdnek.
A válaszolók közül 18-an dolgoznak, fıként vidéken.
Regisztrált munkanélküliek száma Tázláron:

2007.12. hó

2008.12. hó

2009. 12. hó

2010. 04. hó

Regisztrált munkanélküliek száma

77fı

91 fı

136 fı

146 fı

Tartós munkanélküliek száma

22 fı

28fı

50 fı

54 fı

Forrás: KSH
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A regisztrált munkanélküliek száma folyamatosan nı a településen. Jelenleg 25 fı kap
munkanélküli járadékot.
A rendelkezésre állási támogatásban 38 fı részesül jelenleg, rendszeres szociális segélyben
16-an. A munkapépes korú korosztály létszáma 1171 fı a településen.
A munkanélküliség leggyakoribb okai:
- munkahelyek általános hiánya,
- képzettség hiánya
- gyakorlathiány
- rosszul választott szakma.
A továbbtanulási szándék 17 - 24 éves korig jellemzı, közülük sokan át, és továbbképzéseken vesznek részt, igyekeznek minél hosszabb ideig kihasználni a lehetıséget.
A Munkaügyi Központ a pályakezdı munkanélküliek részére elhelyezkedést elısegítı
programokat szervez.
A felmérés alapján az a következtetés vonható le, hogy a válaszoló fiatalok közel fele tervezi
a jövıben a faluból való elköltözést. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy szeret e Tázláron élni,
a válaszolók többsége igennel válaszolt, és ha tanulmányai befejezése után lehetısége lenne
rá, Tázláron vagy a környezı településeken helyezkedne el. Az itt maradásukat a lakáshoz
jutás támogatásával és a munkalehetıség létesítésének elısegítésével lehet elsısorban
motiválni.
Javaslatok a fentiek alapján:
Munkahelyteremtés területén:
Az emberek önfenntartásának, önmegvalósításának és társadalmi elfogadásának alapköve a
munkavégzés, megfelelı körülmények és fizetség mellett, ami egyre inkább csak a jól képzett
és megfelelı szakértelemmel rendelkezık számára érhetı el.
Egy település megtartó erejének a legfontosabb eleme a munkahelyek létrejötte, melynek
elısegítése az önkormányzat egyik legfontosabb feladata.
Fontos a már meglévı vállalkozások megtartása és esetlegesen újak létrejöttének elısegítése.
Minden pályázati lehetıséget ki kell használni a munkahelyteremtés érdekében azért, hogy
minél több fiatal dolgozhasson és családot alapíthasson Tázláron.
Mindazok számára, akik szellemi vagy fizikai állapotuk miatt nem képesek piacorientált
munkavégzésre, de szívesen dolgoznának, fontos a már meglévı szociális munkahelyek
fenntartása, illetve szükség szerinti bıvítése.
Lakáshelyzet területén:
Építési telkek biztosításával segíteni kell azokat, akik lakásépítéseket kívánnak a településen
megvalósítani.
Az Önkormányzat saját lehetıségeit megvizsgálva bérlakások kialakításával bıvíthetné a
lakáshoz jutás lehetıségét.
Elsı lakáshoz jutó fiatalok támogatási lehetıségeinek bıvítése, kidolgozása.
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Tömegközlekedés javítása:
A polgárok társadalmi beilleszkedésének egyik alapvetı feltétele, hogy a mindennapi élet
helyszíneire eljuthassanak. A Gyermekjóléti Szolgálat és az Önkormányzattal közösen eddig
is kapcsolatban állt a Kunság Volán Zrt-vel az autóbusz-közlekedés javítása érdekében. A
jövıben is folyamatosan törekedni kell arra, hogy az autóbusz-közlekedési vállalatok bıvítsék
a szolgáltatásaikat a település vonatkozásában, hiszen az emberek iskolába, illetve munkába
járását ily módon lehet elısegíteni. Fontos lenne a Kecskemét-Tázlár közvetlen járat
létrehozása, hiszen az új mezıgazdasági úton fél óra alatt a megyeszékhely elérhetıvé vált.
Ennek tekintetében nem lehet figyelmen kívül hagyni az épülı kecskeméti Mercedes gyárat,
ami jelentıs munkaerı felvételt fog jelenteni a környéken.
Ha sikerülne közvetlen autóbuszjáratot indítani Kecskemét felé, nemcsak elı tudnánk segíteni
a tázlári munkavállalók elhelyezkedési esélyeit az épülı gyárban, hanem más kecskeméti
munkahelyek betöltése is lehetıvé válhatna.
Felelıs: Tázlár Község Önkormányzata

Érdekérvényesítés, érdekképviselet
Politika, érdekképviselet:
Szükségesnek tartom kihangsúlyozni, hogy a rendszerváltás idıszakát követıen felnıtt egy új
generáció, az a korosztály, melynek képességei, felkészültsége egyaránt indokolttá teszi, hogy
az ıket is érintı ügyekben a véleményét figyelembe véve szülessen döntés. A társadalmi
szerepvállalás gyakorlatot jelent, felelısségvállalást. A közéleti szereplés rutint ad az élet
minden területén jelentkezı feladatokban. Így a fiatalok teljes értékő polgárai lehetnek saját
helyi közösségeiknek.
Az ifjúság részvételével olyan partneri viszony alakulhat ki a fiatalok és a felnıttek
társadalma között, mely a kölcsönös elınyök alapján a másik felet erıforrásként és nem
problémaként tekinti.
Más települések gyakorlatához hasonlóan megoldás lehet az „Ifjúsági kerekasztal” létrehozása
is.
Az ifjúsági koncepció fontos célja, hogy a fiatalok képviseletének a települési közéletben
megfelelı teret biztosítson. Ennek része az ifjúsági kezdeményezések szerves beépítése a falu
döntéshozatali folyamatába. Az ifjúsági kezdeményezéseken keresztül a fiatalok egyéni
szinten is párbeszédet folytathatnak a helyi közélet szereplıivel.
A fentiekbıl a következı célok adódnak:
Az ifjúsági korosztállyal foglalkozó, a helyi szociális munkás és kulturális szakemberek
tevékenységének átgondolása.
Interaktív fórumok szervezése a település vezetıi és fiatalok között.
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Felelıs: Gyermekjóléti Szolgálat
Általános iskola
Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

5. Nemzetközi kapcsolatok, kisebbségek segítése
Nemzetközi kapcsolatok:
A fiatalok mobilitásában mind filozófiájával, mind anyagi lehetıségeivel fontos szerepet
kaphat az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak
megállapodása értelmében létrejött Youth in Action - Fiatalok Lendületben Program. Célja a
nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára, valamint az ifjúsági munka
és szakma minıségének, és az azt támogató rendszerek standardjainak fejlesztése, az európai
szinten mőködı ifjúsági és szakmapolitikai együttmőködések támogatása.
Forrás. Mobilitás Szakmai Portál
Fontos annak kimondása és vállalása, hogy a fenti célok és feladatok, a részvétel fenti formái
minden fiatalra vonatkoznak etnikai, faji, vallási, szociális és kulturális különbségtétel nélkül.
Az Ifjúsági Koncepció célja az is, hogy a hátrányos helyzető, a kisebbségekhez tartozó
fiatalok fokozottabb részvételi lehetıségeit elısegítse.
Csak közös munkával, egymás jobb megismerésével érhetık el ezek a célok. Ezt a folyamatot
segíti a nem formális oktatás és képzés tapasztalatainak hasznosítása is. Ezen képzési és
oktatási lehetıségek kiszélesítése, mindenki számára való elérhetıvé tétele.

Az ebbıl adódó feladatok:
A feltételek egyenlıségének a biztosítása: minden fiatal megkülönböztetés nélkül
hozzáférhessen a létrehozott szolgáltatásokhoz, bekapcsolódhasson a különbözı
tevékenységekbe.
A bánásmódok egyenlıségének biztosítása: a szolgáltatásokat, tevékenységeket
diszkrimináció-mentesen kell biztosítani, és ahol, amikor lehetséges, hozzá kell járulni az
elıítéletek csökkentéséhez.
A szolgáltatások, programok közvetlen, vagy közvetett módon járuljanak hozzá a társadalmi
egyenlıtlenségek mérsékléséhez.
A nemzetközi ifjúsági cserék bátorítása, támogatása. A cserék lebonyolításához szükséges
szakmai segítségnyújtás formáinak támogatása.
Testvér-települési kapcsolatok létrehozása, ifjúsági vonatkozásainak elısegítése.
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SWOT analízis
ERİSSÉGEK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Csendes, nyugodt lakókörnyezet
Megfelelı közbiztonság.
Megfelelıen felszerelt közösségi tér,
sportolási hely.
Szakértı segítıi hálózat.
Személyi és tárgyi támogatás ötleteik
megvalósításához.
Könnyen elérhetıek a közeli városok,
kicsik a távolságok.
Alapfokú oktatási intézmények – óvoda,
iskola - mőködése helyben.
Pedagógusi kreativitás és aktivitás.
Hátrányos helyzető gyermekek felkarolása.
Szakkörök, szabadidıs tevékenységek
biztosítása az iskolában.
Nyitott önkormányzat.

GYENGESÉGEK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LEHETİSÉGEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sokféle néphagyományırzı csoporthoz
való kapcsolódás.
Pályázati pénzek szerzése.
Adott a közösségi tér ötleteik
megvalósításához.
Megfelelı személyi támogatás ezekhez.
Családok szerepének megerısítése.
Vendéglátó helyiségek nyitvatartási
rendjének szabályozása.
Több sportolási lehetıség biztosítása.
Ifjúsági önszervezıdés, ifjúsági klub
mőködtetése.
A fiatalok innovációs készségének
fejlesztése.
Ifjúsági programok, események, akciók
szervezése.
Információs szolgáltatások létrehozása.
Ifjúsági referens alkalmazása.
Partnerkapcsolatok bıvítése.

A falu közlekedési helyzete rossz! ( vonat
nincs, autóbusz ellátás nagyon rossz)
Rossz gazdasági és foglalkoztatási helyzet! (
munkahely hiánya)
Nincs szervezett szórakozási és sportolási
lehetıség a fiatalok számára.
Passzivitás a korosztály részérıl a
programokkal, lehetıségekkel szemben.
Minimális anyagi támogatottság.
Nem lehet biztonságosan és nyereségesen
üzemeltetni discót,
Mai
igényeknek
megfelelı
ifjúsági
közösségi tér hiánya.
Helyi szórakozási, szabadidıs lehetıségek
száma kevés.
Ifjúsági klub hiánya
Ifjúsági önszervezıdések hiánya.
Ifjúsági ügyeket, ifjúsági programokat
szervezı szakember hiánya.
A fiatalok nem rendelkeznek megfelelı
információval az ıket érintı ügyekrıl.
Várossal szembeni hátrányos különbség a
szórakozási,
kulturális,
szabadidıs
lehetıségek tekintetében

VESZÉLYEK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A fiatalok elköltöznek, elöregszik a falu.
Szenvedélybetegségek elterjedése.
Lelki betegségek, személyiségproblémák
megszaporodása.
Deviáns viselkedések megszaporodása.
Folyamatosan csökken a születések,
gyermekek, fiatalok száma.
A fiatalok elfordulnak az ıket érintı
közügyektıl.
Nem kapcsolódnak be a fiatalok az ifjúsági
életbe, ifjúsági munkába, programokba.
A fiatalokat érintı információk nem az
elvárásaikra épülnek.
Önkormányzat pénzügyi helyzete romlik.
Nincs anyagi fedezet pályázatokon való
részvételre, fejlesztésekre.
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6. ÖSSZEGZÉS
Tázlár Község Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója az elfogadástól számított 5 éves
idıszakra készült.
A magyar ifjúságpolitika egyik fı célkitőzése, hogy a szükségletekhez minél közelebb,
regionálisan, illetve az adott helyeken, településeken valósuljon meg az ifjúsági munka
fejlesztése, hiszen a helyi szinten hozott döntéseknek van a legnagyobb hatása a fiatalok
mindennapi életére.
A tázlári ifjúságpolitikának arra kell irányulnia, hogy a község megfelelı környezeti
feltételeket jelentsen a felnövekvı fiatal korosztály számára, ahol otthonosan érezhetik
magukat, ahol problémák esetén szakértı segítséget találnak azok megoldásához, és ahol
felkészülhetnek a felelısen élı és cselekvı magyar állampolgárként való felnıtt életükre.
Fontos, hogy a megfogalmazott célokat és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat a
megvalósításban részt vevık napi munkájuk során is szem elıtt tartsák, döntéseiket ezek szem
elıtt tartásával hozzák meg.
A koncepcióban foglalt feladatok megvalósítása csak a fiatalok aktív közremőködésével
érhetı el. Szükséges, hogy fiataljaink bekapcsolódjanak a falu közéletébe, annak érdekében,
hogy önmaguk helyzetén javítani tudjanak. Fontos, hogy a ma fiatalságát megtanítsuk a
feladatok megoldására, ehhez azonban a képviselı-testület, a település intézményei és a
szülık összehangolt tevékenysége szükséges.
A koncepció kialakítása folyamatában, a különbözı területeken megfogalmazott feladatok
között több olyan található, amely a létrehozás szempontjából összevontan, az egyes területek
szakembereinek együttmőködésével könnyebben kezelhetı. Ez azért is fontos, mert a
megvalósításkor felmerülı pénzügyi igények ilyen módon csökkenthetık.
Ezek a feladatok a következık:
A legtöbb területen megfogalmazott igény a megfelelı kommunikáció, információáramoltatás
kialakítása vagy a meglévı csatornák tökéletesítése ahhoz, hogy az adott területen dolgozó
szakemberek párbeszéde, tapasztalatcseréje megfelelı módon kialakulhasson.
Az információáramoltatás másik fontos része magának az ifjúsági korosztálynak, mint
célcsoportnak a tájékoztatása. Az elképzelések szerint egy közös informatív anyag
formájában is megjelenhetnek az egyes területek külön-külön gondozásával. Az ilyen
egyszer-egyszer megjelenı kiadvány mellett a folyamatos tájékoztatást az internet
biztosíthatja a fiatalok számára, weblap létrehozásával.
A harmadik általánosabbnak mondható igény az egyes területeken a célzott támogatási
rendszer kialakítása.
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Az Önkormányzat számára ajánlható annak megfontolása is, hogy az adott területen felmerülı
feladatok megoldásához szükséges anyagi vagy egyéb támogatást, egy elkülönített alap
létrehozásával oldja meg. (pl.: nyári táboroztatások, intézmények szabadidıs rendezvényeinek
támogatása, informatív kiadvány létrehozása, új módszerek támogatása stb.).
A szabadidı eltöltésének lehetıségeinél és az egészségügy kérdéskörénél is felmerült a
községben fellelhetı sportolásra, egészséges életmód kialakítására alkalmas területek
fejlesztése, ifjúsági klub létrehozásának az igénye.
Minél több pályázati lehetıség felkutatása a kitőzött célok elısegítésére.
A Koncepcióban megfogalmazott célok megvalósulását a Képviselı Testület évente
felülvizsgálja.
A szakterületenként felelıs intézmények munkájának koordinálását, a Képviselı Testület
felhatalmazásával, a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója végzi.

Készítette:
Trsztyinszki Sándorné
családgondozó

Melléklet: A Gyermekjóléti Szolgáltató által készített kérdıíves helyzetfelmérés diagramos
feldolgozása.

Tázlár, 2010. június 20.

„A jövı problémája nem az,
hogy a dolgokat jól csináljuk, hanem az,
hogy jó dolgokat csináljunk.”
Knut Holb
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