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Előszó 

Évek, évtizedek óta halljuk, hogy a fiatalokra nem problémaként, 
hanem erőforrásként kell tekinteni. Ennek ellenére mégis sok 
településen az ifjúsági munka gyakorlatilag alacsony szinten 
valósul meg, hiszen a szabályozás hiányossága miatt az 
önkormányzatok az ifjúsági önkormányzati feladatot elvégzik 
azzal, hogy kulturális vagy sport szervezeteket támogatnak, 
melyekben fiatalok (is) tevékenykednek. Projektünkben szeretnénk 
azt bemutatni, hogy milyen lehetőségek rejlenek az ifjúsági 
munkában, hiánypótlóként kutatni az ifjúsági szolgáltatókat – 
például források, működés, tevékenység szempontjából – olyan 
tapasztalatokat átadni a döntéshozók és a civil szervezetek felé, 
mely alapján és mely ajánlásokkal elindulhatnak pozitív 
folyamatok több település ifjúsági munkájában. Kiadványunk az 
első projektévünket mutatja be, melyet 2019-ben három másik 
tematikus kötet is követni fog.  
 

A szerzők 
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A projekt bemutatása 

Projektünkben olyan ifjúsági szolgáltatók kívánnak szakmailag fejlődni, akik 

hazájukban ifjúsági házat működtetnek, fiatalokkal foglalkoznak, képeznek, 

értük tevékenykednek. Azt szeretnénk közösen elérni, hogy egyrészt 

egymástól jó gyakorlatokat, módszereket tudjunk átvenni, ezeket kiegészítve 

nagyobb tapasztalattal rendelkező szakértőktől újabb jó gyakorlatokat, 

módszereket megtanulni, átvenni, majd mindezeket a magyarországi 

szakemberek részére továbbadni. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy 

osztrák partnerünkön keresztül az ausztriai jó gyakorlatok és szolgáltatások 

nagy számban megjelenjenek a projektünkben, azokból minél többet át 

tudjuk benni és átadni a magyarországi ifjúsági szereplők és szakemberek 

számára. Ausztriában komoly hagyományai vannak az ifjúsági házaknak és 

szolgáltatásaiknak, így tőlük sok értékes jó gyakorlatot és módszert tudunk 

majd adaptálni. 

Programunk első részérében áttekintettük, és minden résztvevő számára 

egyértelműsítettük, hogy mit szeretnénk elvégezni, mindezt egy kick-off 

meetingen, itt alakítottuk ki a feladatokat, a közös kommunikációt, a 

kapcsolattartás szintereit. Ezt követően egy ifjúsági konferenciát szerveztünk 

meg, melyen a szakma, a fiatalokkal foglalkozó szervezetek részére 

mutatattuk meg az ifjúsági információszolgáltatás területét, fontosságát, 

kihívásait, egyúttal a résztvevők is bemutatták saját ifjúságügyi helyzetüket. A 

projekt következő szakaszában Magyarországon és Romániában egy 100-100 
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fős kutatást végeztünk el a területhez, illetve a témakörhöz kapcsolódóan. A 

kutatást és annak eredményeit követően egy előre meghatározott tematika 

szerint műhelyeket tartottunk a partnerek és magyar szakemberek 

bevonásával, illetve releváns szakértőkkel. A konferenciát követően egy olyan 

műhelyt szerveztünk meg, melyen részleteiben is átbeszéltük a partnerekkel 

a műhelyeket, tanulmányutakat, egyúttal közösen határoztuk meg az egyes 

műhelyek, találkozók részleteit is.  

A projekt következő szakaszában – 2. mérföldkő – műhelyeket és 

tanulmányutakat szerveztünk meg, egymásra épülve. A négynapos műhelyek 

között tanulmányutakra is mentünk; itt terepen tapasztaltuk meg, hogy az 

országban más ifjúsági szolgáltatók hogyan működnek és dolgoznak, egyúttal 

számukra is átadtuk az időközben megszerzett tapasztalatainkat személyesen 

is és bemutattuk projektünket, annak célkitűzéseit. A projekt első részének a 

végén ismételten tartottunk egy szakmai konferenciát a disszeminálás és 

információátadás jegyében, valamint még a projektszakasz közben 

elkészítettük az első év tapasztalatait összegző módszertani kiadványunkat, 

melyet nyomdai úton is kiadunk, illetve online formában elérhetővé teszünk 

mindenki számára. A projekt első teljes évének végén 25 magyar szakember 

részére tréninget tartottunk és a megszerzett tudásunkat, tapasztalatainkat 

közvetlenül is a magyar ifjúsági szakma részére átadtuk. A műhelyeken, 

tanulmányutakon fókuszcsoportos kutatást is végeztünk, ezzel is 

alátámasztva a projektről készülő kutatási kiadványunkat, melyet a projekt 

végén adunk ki kötet formájában, illetve természetesen elérhetővé tesszük 

mindenki számára online is honlapjainkon, facebook oldalainkon. A kutatási 

tevékenység tehát folyamatosan végigkísérte és végigkíséri a projektet, így 

tudunk olyan széles körű kutatási tanulmányt kiadni, amelyből más 
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szakemberek is tudást és tapasztalatokat vehetnek át. Éppen ezért is végzi 

szociológus a kutatást projektünkben. 

Programunkban fejleszteni szeretnénk az ifjúsági munkát, egyrészt az ifjúsági 

házakhoz kapcsolódó információszolgáltatást és egyéb szolgáltatásokat 

(rendezvények, képzések, tanácsadás, információ, közösségfejlesztés, 

közösségszervezés, stb.), másrészt a felkereső munkát illetve a virtuális 

ifjúsági munkát. Szeretnénk sok jó gyakorlatot és módszert átvenni osztrák 

partnerünkön keresztül az ausztriai ifjúsági munkából, valamint más uniós 

szakértőktől. Szintén együttműködői a programnak romániai és szerbiai 

szervezetek. 

A szolgáltatás rendszerű ifjúsági munka jellemzően a nagyobb településeken 

található meg. Mivel, egyrészről a rendelkezésre álló források szélesebb 

körben elérhetőek, másrészről a korosztályba tartozó fiatalok száma 

magasabb. A fiatalok nagyobb létszáma lehetővé teszi, hogy a települési 

ifjúsági munka intézményesülhessen: ifjúsági ház; ifjúsági központ keretében, 

vagy pedig ifjúsági irodaként. Ezek az ifjúsági munkának teret adó 

intézmények gyakran az eddig említett típusoknak is helyet adnak, és túl azon 

számos, többnyire ingyenesen elérhető szolgáltatást nyújtanak a helyi fiatalok 

számára. Az ifjúsági információs és tanácsadó irodák hálózata elterjedt és 

kiterjedt volt 2011 előtt, azt követően számos ilyen iroda szűnt meg létezni, 

vagy alakult át teljesen. Mára ezek közül csupán néhány maradt fent. Az 

ifjúsági, információs és tanácsadó irodák egy olyan  módszertant képviselnek, 

melyek a mindennapi kihívások mellett is tudnak a helyi szükségletekhez 

igazodni és ezzel példát mutatni a nagy tömegekkel végzett települési ifjúsági 

munkához. A szolgáltatásoknak egyfelől a szükségletekre kell reagálnia, 
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másrészről alapvető kérdésekre szükséges választ adni. Nagyszerű segítség 

lehet például, ha vannak a pályaválasztással és életvezetéssel kapcsolatos 

tanácsadások. Az elérhetőségük okán azonban természetessé válhat, hogy 

bizonyos kérdések esetében van hova fordulniuk. A szolgáltatásokat célszerű 

összeszervezni és együttműködésben kialakítani más szereplőkkel: nevelési 

tanácsadó, középiskolák pályaválasztási tanácsadói, ifjúságvédelmi felelősök, 

múzeumpedagógiával foglalkozó szakemberek (stb.).  

A szolgáltatások tekintetében fontos, hogy alacsony küszöbűek legyenek, 

mivel így biztosítható, hogy a fiatal számára nem egy újabb formális 

intézménnyé válik. Programokon illetve a szolgáltatások igénybevétele 

kapcsán (pl.: számítógéphasználat, egyéni tanácsadás) rendszerint vezetnek 

jelenléti ívet, azonban ezek elfogadhatóak. A nyitott lehetőségeket egy 

nyitott térben kell megélniük, ahol a nyitottság alatt azt értjük, hogy bárki 

számára, előfeltételek nélkül elérhető szolgáltatás van, amelyben a partneri 

viszony kialakítása az egyik fő tényező a fiatalok-felnőttek, fiatalok-

döntéshozók, fiatalok-társadalom (stb.) között. A szolgáltatásokra fókuszáló 

települési ifjúsági munka elsődlegesen a jelenre koncentrál. Azaz a helyben 

jelentkező szükségletek kielégítése és újabbak felszínre hozása a célja. A 

szolgáltatások rendszere olyan „hálót” biztosít, amelyhez hozzászervezhetőek 

egyéb tevékenységek (érdekképviselet, pályaorientáció, közösségi szolgálat, 

stb.) és komplex rendszerben megtervezett települési ifjúsági munkát tesz 

lehetővé. 

A fiatalokkal, a fiatalok között kell foglalkozni, ott, ahol ők megtalálhatóak, így 

két olyan lehetőségünk is van, amelyekkel ezt megtehetjük. A felkereső 

ifjúsági munka lényege, hogy nem egy zárt térben gondolkodunk, mint 
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például egy ifjúsági iroda, hanem ténylegesen azokra a közterekre megyünk 

ki mobilizálható eszközeinkkel (játékok, internet, számítógépek, babzsák 

például), ahol a fiatalok megtalálhatóak, ha úgy tetszik bandáznak. Hiszen a 

saját környezetükben, ahol biztonságban érzik magukat könnyebben 

megszólíthatóak és bevonhatóak az ifjúsági munka folyamataiba. De ugyan ez 

a metódus lehet igaz az online tanácsadás folyamatára is: ha a fiatalok az 

online térben vannak és nem jönnek be az irodánkba, akkor a tanácsadást is 

a kiber-tér kereti között szükséges megvalósítani, hogy a céljainkat elérjük: a 

fiatalokat megszólítsuk, ahogy erről már a II. fejezetben a digitalitás kapcsán 

beszéltünk. Az online világtól nem kell félnünk azért, mert kevésbé 

körülhatárolható, pont ez lehet az előnye: a fiatalok előbb megnyílnak, illetve 

elérhető közelségbe kerül ezáltal földrajzilag is egy-egy szolgáltatás. 
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Módszerek, technikák 

A konferenciákon alapvetően az előadások, mint módszer lett alkalmazva, de 

minden esetben biztosítottunk lehetőséget a hallgatók számára, hogy 

kérdezzenek, ezzel is elősegítve a diskurzust. A konferenciák sajátosságai 

esetünkben, hogy minden alkalommal a 2. napon world cafe rendszerű 

pódiumbeszélgetést folytattunk, illetve szekciókban beszélhettük át a 

szakemberekkel a témákat. Minden eseményünkhöz kapcsolódott értékelés 

is, mivel ezeket feldolgozva tudtunk fejlődést elérni. Ugyanígy a kiemelt 

eseményeinkhez kapcsolódva sajtótájékoztatókat, sajtómegjelenéseket 

eszközöltünk, melyek a projekt láthatóságát, disszeminálását szolgálta. A 

műhelyfoglalkozásokon az adott témát dolgoztuk fel előadások keretében, 

melyet minden esetben összehasonlítás és diskurzus követett, egyúttal jó 

gyakorlatok bemutatására is sor került. Minden műhelyhez kapcsoltunk 

terepmunkát is, alapvetően az adott témában jól működő lokálisan fellelhető 

programot, projektet mutattuk be a résztvevőknek. A tanulmányutakon 

szintén jó gyakorlatokkal ismerkedtünk meg alapvetően helyi szinten, de 

minden esetben beszélgetést folytattunk a helyi döntéshozókkal, civilekkel, 

szakemberekkel is, így tártuk fel a lehető legszélesebb körűen az adott 

település ifjúsági munkáját, ifjúságügyét, sajátosságait. A kutatást, melyben 

100-100 fő vett részt online lekérdezés révén külön fejezetben mutatjuk be. 

Minden eseményünkhöz kapcsolódott a kutatás részeként fókuszcsoportos 

beszélgetés illetve interjú, ez alapvető fontosságú a készülő kutatáshoz. 
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Események 

2017. november 15., kick-off meeting 

A 4 partner bemutatkozott szóban, illetve röviden képi anyagokkal is vázolták 

tevékenységüket elsősorban a facebookon napi szinten vezetett és követhető 

eseményeikkel. A partnerek alapvetően ismerték már egymást, mivel 

mindannyian tagjai egy Kárpát-medencei ifjúságszakmai hálózatnak, de a 

legújabb eseményeikről, irányaikról most kaphattak tájékoztatást. 

Ezt követően Dombóvári Gábor egyesületi elnök vázolta a projekt céljait, 

szükségességét, hogy milyen társadalmi események tették fontossá a projekt 

elindítását. Jól látható, hogy a fiatalokat elérni egyre nehezebb, sőt bizonyos 

helyeken szinte lehetetlen, ezért is lehet fontos módszer, hogy mi menjünk 

különböző technikákkal a fiatalokhoz, mi keressük meg őket. 

A megbeszélés következő részében a belső kommunikáció kialakítása volt 

terítéken. Megegyezés született egy facebook csoport létrehozásáról, mivel 

minden projektpartner aktív kommunikációt folytat a facebookon, azon a 

kommunikációs csatornán, amin eleve könnyebben elérhetőek a fiatalok. A 

zárt csoportba mindazon személyek felvételre kerültek azonnal, akiknek a 

projekthez közük van illetve lesz, így a teljes projektmenedzsment, a 

munkavállalók és a partnerek is. A partnerek ezen túlmenően minden szinten 

kicserélték elérhetőségeiket (telefon, e-mail, facebook kapcsolat, weboldal), 
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így is biztosítva a közvetlen és folyamatos kommunikációt és annak 

lehetőségét. 

A meeting végén a partnerek átbeszélték az egyes feladatokat, illetve a 

partnerség jegyében felosztásra kerültek különböző feladatok. Például a 

romániai kutatásnál a partnerek bevonás, felkeresése, megkeresése, az egyes 

műhelyekre a felkészülés, illetve a közelgő konferenciára az előadások témája 

és megtartása, a szekciók átbeszélése, vezetése. 

2018. január 17-18., nyitókonferencia 

2018. január 17-én a regisztrációt követően a Korona Hotel nagytermében 

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részéről Szabó Tamás kulturális 

referens köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta, hogy a város a 

fiatalokat erőforrásként kezeli, nem pedig problémaként. Tolmácsolta a város 

vezetésének üdvözletét azzal, hogy reményeik szerint mind több nyíregyházi 

fiatal lát nagyvilágot, de visszatérve a város gyarapodását fogják szolgálni. 

Az első szakmai előadó Dombóvári Gábor, a KÉK Egyesület elnöke volt, aki 

röviden ismertette a projekt szakaszait, eseményeit, beszélt a célokról, 

valamint az elérni kívánt eredményekről. 

Ezt követően Fazekas Anna szociológus, ifjúságkutató ismertette a projektben 

megvalósítani kívánt ifjúságkutatást, részletesen bemutatta a módszereket, a 

lekérdezés rendszerét, elveit, beszélt a projektben kiadásra és megírásra 

kerülő kiadványokról. 
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A magyarországi ifjúsági szolgáltatásokról, azok kialakulásáról, a magyar 

rendszerről Kósa András Csaba, az Ifjúsági Szolgáltatók Országos 

Szövetségének elnöke tartott előadást, így a hallgatók teljes képet kaphattak 

az 1980-as évektől egészen napjainkig a magyar ifjúsági házakról, 

szolgáltatásokról, az ifjúságügyi rendszerről is. 

A romániai ifjúsági szolgáltatásokról Szénás Szabolcs, a Szatmári Fiatalok 

Kulturális Egyesülete szakmai tagja beszélt részletesen, őt egészítette ki 

Kozma István, Csík Terület Ifjúsági Tanácsának elnöke. 

Az ebédet követően Mikusák István volt IFIX elnök a szerbiai ifjúsági házakat, 

ifjúsági szolgáltatókat mutatta be, kitérve a jó példákra és gyakorlatokra is, 

melyek Szerbiában fellelhetőek. 

Kelemen László, az UMIZ elnöke az ausztriai helyzetet foglalta össze, 

bemutatva benne a hagyományokra épülő, tartományi szinten szervezett 

ifjúsági szolgáltató rendszert. 

A résztvevők az előadások után kérdéseket tettek fel az előadóknak, akik 

készséggel válaszoltak azokra. 

Ezután szekciókban fejtették ki véleményüket a résztvevők, illetve 

megvitatták az egyes országok helyzeteit. A szekciók ezek voltak: ifjúsági 

házak és közösségi terek, információs szolgáltatások, felkereső szolgálat, 

szolgáltatások a fiatalokért. 

A szekciók beszámolóit követően összegeztük a nap eseményeit. 
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Másnap world café rendszerben pódiumbeszélgetést hallgathattak meg a 

résztvevők a külföldi szakemberek részvételével, összehasonlításra kerültek 

az egyes országok ifjúsági szolgáltatásai és rendszerei, a résztvevők pedig 

kérdéseket tehettek fel, valamint speciális témákat vitathattak meg a 

szakemberekkel. 
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2018. március 29-31., szakmai egyeztető műhely 

A program első szakaszában bemutatkozott az osztrák partner, programok, 

események prezentációs bemutatása történt meg a résztvevők felé. A célok, 

kiadványok, finanszírozás helyzetének bemutatása is megtörtént. 

Ezt követően a magyar partner mutatkozott be, egyúttal részletesen 

ismertetésre került a magyar partner által működtetett Mustárház teljes 

szolgáltatási területe, az elvégzett feladatok ismertetése, programok, 

események, célok, finanszírozás, nehézségek ecsetelése. 

Az ebédet követően először a szerb partner, majd a 2 román partnert 

ismerhettük meg hasonlóan az előbbiekhez, illetve hasonló tematikával és 

területek érintésével. 

A partnerek bemutatkozását követően a projekt céljait, szükségességét 

vázolta részletesen a főpályázó részéről Dombóvári Gábor egyesületi elnök. 

A második napon Dombóvári Gábor ismertette részletesen a partnerekkel a 

projekt felépítését, eseményeit, egymásra épülését. 

A következő részben Fazekas Anna szociológus, a kutatás vezetője 

tájékoztatta a partnereket a kutatások módszertanáról, menetéről, vázolta a 

nehézségeket, a kitöltésekben keletkező hibákat, valamint kitért a 

bevontakkal kapcsolatos nehézségekről, egyúttal részletesen vázolta a 

fókuszcsoportos beszélgetések menetére, módszereire. 

Az ebédet követően Dombóvári Gábor ismertette az egyes műhelyek, 

tanulmányutak időpontjait, helyszíneit, témáit. A partnerek így időben 
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elkezdhetik a felkészülést a műhelyekre, egyúttal az időpontok tekintetében 

is tudnak mihez viszonyulni más eseményeikkel. 

A műhely következő részében minden partner bemutatott a saját országból 

1-2 jó gyakorlatot az ifjúsági munka és felkereső szolgálat területén. 

Az utolsó napon terítékre kerültek a fiatalokat jellemző trendek, az ezekre 

választ adó ifjúsági szolgáltatások, valamint a különböző célcsoportok 

definiálása az egyes országokban. 

Bemutatásra kerültek azok a beavatkozási területek, melyekre a projekt 

választ tud adni, kiemelve a felkereső ifjúsági szolgáltatások szükségességét, 

fontosságát. 

A műhely utolsó részében ismertették a szakemberek a tervezett 

kiadványokat, azok tartalmát, méretét, kivitelét. 

2018.05.02-05. EFOP műhelyfoglalkozás 

Helyszín: Nyíregyháza 

Téma: közösségi terek 

Első szakmai műhelyfoglalkozásunk témája a közösségi terek, azon belül is 

alapvetően az ifjúsági közösségi terek voltak. 

Az első napon előadások keretében mutatták be a szervezetek képviselői az 

országukra jellemző felépítést és struktúrát, így az osztrák, román, szerb és 
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magyar ifjúsági közösségi terek működéséről, fenntartásáról, igazgatásáról 

kaphattak részletes képet az érdeklődő ifjúsági szakemberek. A nap végén egy 

európai kitekintést is tettünk, hogy Európa egyes országaiban hogyan 

működnek az ifjúsági házak (elsősorban Franciaországban, Olaszországban, 

Németországban). 

 

A második napon rendszereztük a fogalmakat; mi különbözteti meg az ifjúsági 

információs tanácsadó irodát az ifjúsági információs ponttól vagy éppen a 

módszertani központtól, milyen szolgáltatási területek lehetnek az egyes 

egységekben, milyen feladatok lehetnek helyi, megyei vagy országos szinten, 

milyen minőségbiztosítási rendszerek vannak és melyek alkalmazhatóak. 

Szakmailag a mélységi fúrást végeztünk el a résztvevők legnagyobb örömére. 

A harmadik napon áttekintettük, hogy milyen jó gyakorlatok vannak az egyes 

résztvevő partnerországokban a témához kapcsolódva, majd megtekintettük 

az egyik nyíregyházi ifjúsági közösségi teret, a Közösségi Face-eket. Ezt 
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követően csoportban dolgozták ki a szakemberek, hogy milyen lehetséges 

ismérvekkel kell rendelkeznie egy ifjúsági háznak. 

Az utolsó napon értékeltünk és előkészítettük a következő eseményt. 

 

2018.05.09-12., műhelyfoglalkozás 

Helyszín: Nyíregyháza 

Téma: ifjúságkutatások 

Az első napon előadásokat és bemutatókat hallgattunk meg az ausztriai, 

szerbiai, romániai és magyarországi ifjúságkutatásokról, azok 

rendszerességéről, irányairól, mindezt a kérdőívekkel elemezve. Mindezt 

kiegészítette egy európai kitekintés is az Eurostatról és az Eurobarométerről. 
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A második napon a helyi kutatásokról és a speciális fókuszú kutatásokról 

hallhattunk előadásokat, illetve áttekintettük, hogy az egyes kutatások 

hogyan változtak az évek alatt a társadalmi változásokkal együtt. 
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A harmadik napon részletesen is foglalkoztunk 2 helyi ifjúságkutatással (a 

nyíregyházival és a gyulaival), valamint áttekintettük, hogy a résztvevő 

országokban milyen helyi tapasztalatok, akár jó gyakorlatok vannak. A délután 

folyamán látogatást tettünk és elbeszélgettünk a helyi ifjúságkutatást végző 

szakemberekkel. A nap végén a résztvevő szakemberek elkészítették a saját 

ifjúságkutatásukat csoportos munka keretében.  

Az utolsó napon értékeltünk és előkészítettük a következő eseményt. 

2018.05.09-12., tanulmányút 

Helyszín: Debrecen 

Téma: közösségi terek 
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Az első napon látogatást tettünk a Bike Maffia közösségi terében. Egy újonnan 

kialakítandó közösségi tér, ahol kapcsolódik a társadalmi vállalkozás és a civil 

szféra. A szervezet rendszeresen segíti a debreceni hajléktalanokat, étellel, 

adományokkal. Ezt követően a Debrecen Plázában működő Köz-Pont Ifjúsági 

Egyesület közösségi terét tekintettük meg, ahol a plázákban megtalálható 

fiatalokat célozták meg. Rendszeres programjaikon önkéntesek, európai 

önkéntesek is részt vesznek, közösséget építenek. A Debreceni Ifjúsági 

Szolgáltató Nonprofit kft-nél, más néven az ifjúsági házban a 3000 

négyzetméteres egységet mutatták be teljes részletességgel, a működéstől 

kezdve a koordinált csoportokig. Szintén meglátogattuk a Debreceni Egyetem 

agrár tanszékén megtalálható közösségi teret.  

 

A második napon a helyi ifjúsági közösségekkel ismerkedtünk meg: a Hajdú-

Bihar Megyei Diákönkormányzatok Szövetségével (HABIDISZ), a Debreceni 

Városi DÖK-kel, majd a városban megtalálható ifjúsági fejlesztésekről kaptunk 

információkat. A városban működő nemzetközi projektekről az Ifjúsági 
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Házban tartottak számunkra előadást, ahogyan a helyi civil 

kezdeményezésekről is, például az Európa Kulturális Fővárosa pályázatról. 

Végezetül összefoglaltuk a debreceni jó gyakorlatokat partnereinkkel közösen 

értékelés mellett. 

2018.05.16-19., műhelyfoglalkozás 

Helyszín: Nyíregyháza 

Téma: önkéntesség 

Az első napon előadásokat és bemutatókat hallgattunk meg az ausztriai, 

szerbiai, romániai és magyarországi önkéntességről, a törvényi és rendeleti 

szintű szabályozásról, valamint a Magyarországon megtalálható iskolai 

közösségi szolgálatról. 

A második napon a nemzetközi önkéntességről kaptunk átfogó képet, európai 

önkéntes szolgálat (EVS), nemzetközi önkéntes programok (India, Vietnam), 

valamint a hagyományos és új típusú önkéntességről. Kielemeztük az 

aktivitás, bevonás, elérés témakörét is, illetve az önkéntesség nehézségeit is 

összeszedtük. 

A harmadik napon az önkéntesek mentorálása került napirendre, valamint jó 

gyakorlatokat nyújtottak át a résztvevő partnerek Ausztria, Románia, Szerbia 

és Magyarország vonatkozásában. Szervezeti látogatást tettünk a Labor 

Caféban valamint a Köz-Pont Ifjúsági Egyesületnél. Előbbi egy közösségi 

alapon működő, az önkéntesekre támaszkodó közösségi kávézó, utóbbi pedig 
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európai önkénteseket fogadó szervezet Európa különböző országaiból. A nap 

végén a résztvevő szakemberek elkészítették csoportos munkában saját 

önkéntes tevékenységüket és a bevonás lépéseit. 

 

 

Az utolsó napon értékeltünk és előkészítettük a következő eseményt. 
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2018.05.22-23., tanulmányút 

Helyszín: Békéscsaba, Gyula 

Téma: ifjúsági nagyrendezvények 

 

Az első napon látogatást tettünk a Patent ifjúsági irodában. 

Megismerkedhettünk Békéscsaba ifjúsági koncepciójával, annak fejlesztési 

irányaival, melyet a városi hivatal munkatársa tolmácsolt számunkra. 

Betekintést nyerhettünk a Garabonciás napok szervezési munkálataiba, 

melybe a fiatalokat is bevonják. A programot már 27 éve szervezik meg, az 

egyhetes rendezvényen a megjelenő fiatalok száma több ezresre tehető. 
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Szintén részletes képet kaphattunk a LIKE fesztivál és rongyoló fesztiválok 

létrehozásáról, háttérmunkájáról. Ezt követően a békéscsabai ifjúsági házba 

látogattunk el, amely a szervezési munkálatok kiinduló pontja, egyúttal a 

városban élő, tanuló fiatalok kedvelt találkozási helye. Délután Gyulán 

folytattuk, ahol a helyi ifjúsági házat látogattuk meg és ismerkedhettünk meg 

a ház munkájával részletesen. 

 

A második napon a gyulai városi ifjúsági koncepcióval és ifjúságkutatással 

folytattuk, minden részletbe belemenő előadás keretében. A nap további 

részében a gyulai városi nagy ifjúsági rendezvények kerültek terítékre, melyek 

közül kiemelkedik a Gyermekváros, az Ifjúsági Bál és a Diáknapok. A 

programokat alapvetően fiatalok bevonásával szervezik meg, így biztosítva a 

fiatalok minél jobb elérését. A nap utolsó részében jó gyakorlatokat osztottak 

meg egymással a résztvevő partnerek, egyúttal az együttműködés 

lehetőségeit is keresték. 
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2018.05.28-31., műhelyfoglalkozás 

Helyszín: Nyíregyháza 

Téma: strukturált párbeszéd 

Az első napon előadásokat és bemutatókat hallgattunk meg az ausztriai, 

szerbiai, romániai és magyarországi strukturált párbeszédről, a fiatalok és 

döntéshozók közötti párbeszédről, azok lehetőségeiről, felépítéséről. Egyúttal 

áttekintettük az ifjúságügy és ifjúságpolitika rendszereit az adott országokban 

valamint az EU-ban. 

 

A második napon bemutatásra kerültek a gyermek és ifjúsági 

önkormányzatok, működésük, felépítésük Magyarországon, Ausztriában és az 

EU-ban. érintettük és átbeszéltük előadás keretében, hogy az 

érdekképviseletnek milyen lehetőségei és formái lehetnek, milyen közéleti 
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bevonásra van szükség és lehetőség az egyes országokban. Bemutatásra 

kerültek, hogy a 4 országban milyen helyi ifjúsági feladatok vannak, hogyan 

lehet ösztönözni helyben az aktív állampolgárságot. 

 

A harmadik napon a strukturált párbeszéddel kapcsolatos kézzel fogható 

elérhető feladatok kerültek bemutatásra: ifjúsági koncepció, stratégiák, 

rendezvények helyben és nagyobb területi egységben. Áttekintettük a jó 

gyakorlatokat a résztvevő 4 országban a strukturált párbeszédhez 

kapcsolódóan. Szervezeti látogatást tettünk a Nyíregyházi Diák-polgármesteri 

Irodánál, akik részt vettek fiatalként a város ifjúsági koncepciójának 

elkészítésében. A nap végén a résztvevő szakemberek elkészítették csoportos 

munkában saját csoportjukat a strukturált párbeszédre alapítva. 

Az utolsó napon értékeltünk és előkészítettük a következő eseményt. 
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2018.06.06-07., tanulmányút 

Helyszín: Kecskemét 

Téma: strukturált párbeszéd 

 

Az első napon a városházán kezdtünk, ahol Kecskemét MJV alpolgármestere 

és ifjúsági referense fogadott minket. Itt átbeszéltük a város koncepcióját, 

érintettük az Európa Ifjúsági Fővárosa pályázat elemeit, mindazon strukturális 

rendszerelemeket, melyek jellemzik a város ifjúságügyét és fejlesztési 

irányait. Ezt követően egy városrészben működő közösségi teret tekintettünk 

meg, ahol a fiatalok kapnak sportolási, művelődési lehetőségeket. Itt 
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eszmecserét folytathattunk a városban működő ifjúsági kerekasztal 

elnökével, akivel a strukturált párbeszéd egyéb helyi jellemzőit is 

megvitathattuk, egyúttal összehasonlíthattuk más városok rendszereivel. A 

nap utolsó részében ellátogattunk a HELPI ifjúsági közösségi térbe, ahol 

alapvetően a kecskeméti felkereső ifjúsági munkáról kaptunk átfogó képet. 

 

A második napon meglátogattuk a városi DÖK-öt, velük a strukturált 

párbeszédről, a döntéshozókkal való kapcsolattartásról beszélgettünk, 

egyúttal a programjaikról is átfogó képet kaphattunk. Ezt követően 

bepillantást nyerhettünk a városban futó nemzetközi projektekről, valamint a 

kortárssegítők munkájába. A nap utolsó részében jó gyakorlatokat osztottak 

meg egymással a résztvevő partnerek, egyúttal az együttműködés 

lehetőségeit is keresték. 
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2018.06.08-11., műhelyfoglalkozás 

Helyszín: Nyíregyháza 

Téma: aktív állampolgárság 

 

Az első napon előadásokat és bemutatókat hallgattunk meg az ausztriai, 

szerbiai, romániai és magyarországi aktivitásról, inaktivitásról, mindezt a 

kutatások alapján. Egyúttal áttekintettük az aktív állampolgárság és aktivitás 

számszerűsíthető adatait az Eurobarometer alapján. 

A második napon bemutatásra kerültek a különböző részvételi formák és 

tisztázva lettek a fogalmak egy előadás keretében, majd a részvétel különböző 

helyszínei, megjelenési formái lettek bemutatva, mindezt ifjúsági 

szempontból és a fiatalokat érintő adatok alapján. Rendszereztük az aktív 
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állampolgársághoz kapcsolódó kezdeményezéseket és jó példákat, aktuális 

EU-s projekteket ismerhettünk meg egy előadás és bemutató részeként. 

A harmadik napon a társadalmi bevonás eszközeit vettük át, valamint jó 

gyakorlatokat hoztak és mutattak be a résztvevő partnerek mindegyike. Az 

aktív állampolgársághoz kapcsolódva látogatást tettünk a Szabolcs- Szatmár- 

Bereg megyei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnál, valamint egy 

nemzetközi ifjúsági csere tapasztalatait osztották meg a résztvevőkkel egy 

szervezeti látogatáson. A nap végén a résztvevő szakemberek elkészítették 

csoportos munkában saját aktív állampolgársági projektjüket és bemutatták 

azt mindenki számára. 

 

Az utolsó napon értékeltünk és előkészítettük a következő eseményt. 
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2018.06.21-22., tanulmányút 

Helyszín: Pécs 

Téma: szakmai hálózat 

Az első napon a Tett-Hely ifjúsági irodában kezdtünk, ahol 

megismerkedhettünk a korábbi Tett-Hely megyei hálózattal és annak 

történetével, valamint Pécs város ifjúsági fejlesztési irányaival és 

szolgáltatásaival. A Tett-Helynek a hálózatában korábban 22 megyei végpont 

tartozott, ez az utóbbi időben átalakult, lecsökkent, elsősorban anyagi 

problémák miatt. Következő állomásunk a megyei hálózat szigetvári tagja 

volt, ahol egy civil szervezet folyamatosan alakítja a város életét, annak 

kulturális és ifjúsági világát. Egy hatalmas Makovecz-féle épületben több 

képzést, fejlesztést is végrehajtanak. A szervezet fiatalokból áll, akik az ifjúsági 

és kulturális életen keresztül a város életében is aktívan kiveszik a részüket, 

így a település önkormányzatában 7 főt is képviselőként adnak. A nap 

harmadik állomása egy tanoda program megismerése volt, melyben a 

hátrányos helyzetű fiatalokat próbálják fejleszteni, segíteni, mindezt főleg 

adományokból és támogatásokból. 
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A második napon meglátogattuk a Tett-Hely egy másik hálózati végpontját is 

Pécsváradon, ahol a helyi ifjúsági önkormányzat képviselőivel ismerkedtünk 

meg, valamint megtudhattuk hogyan tudnak beleszólni helyben a fiatalok az 

őket érintő kérdésekbe. A nap utolsó részében jó gyakorlatokat osztottak meg 

egymással a résztvevő partnerek, egyúttal az együttműködés lehetőségeit is 

keresték. 
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2018.07.18-20., műhelyfoglalkozás 

Helyszín: Nyíregyháza 

Téma: család és otthonteremtés 

Az első napon előadásokat és bemutatókat hallgattunk meg az ausztriai, 

szerbiai, romániai és magyarországi család és otthonteremtésről, mindezt a 

kutatások, valamint a törvények, rendelkezések alapján. Egyúttal 

áttekintettük a családpolitika, családtámogatások európai adatait az 

Eurobarometer alapján. 

 

A második napon bemutatásra kerültek a különböző családi és nemi szerepek, 

valamint a családsegítő, támogató rendszerek. Rendszereztük a családhoz, 

otthonteremtéshez kapcsolódó kezdeményezéseket és jó példákat, aktuális 

EU-s projekteket ismerhettünk meg egy előadás és bemutató részeként. 

A harmadik napon a kompetenciák fejlesztéséről hallhattunk előadást, 

valamint megismerhettünk a nyíregyházi Gyermekjóléti Szolgálat és 

Családsegítő tevékenységét, illetve a Családok Átmeneti Otthona munkáját. A 
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nap végén a résztvevő szakemberek elkészítették csoportos munkában saját 

család és otthonteremtési projektjüket és bemutatták azt mindenki számára. 

Ezt követően értékeltünk és előkészítettük a következő eseményt. 

2018.07.20-21., tanulmányút 

Helyszín: Miskolc 

Téma: ifjúsági munka vidéken 

Az első napon a Mályiban tevékenykedő Mini Ifjúsági szolgáltatásokkal 

ismerkedtünk meg. A szervezet Borsod megye, sőt Heves megye egyes részein 

fejti ki tevékenységét. Kifejezetten hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújt 

szolgáltatást oly módon, hogy a fiatalokat a kis vidéki településeken, 

kitelepüléseken keresik fel. Mivel főleg halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalokat érnek el, így nagyon fontos, hogy ezen fiatalokat főleg a játékok 

útján tudják elérni. Éppen ezért is rendelkeznek nagyon sok játékkal, kezdve 

az egyszerű és hagyományosnak mondható dobókockás játékoktól egészen az 

xbox-ig. Mindeközben a fiatalok számára releváns információkat adnak át 

lehetőségekről, melyekkel az életük vezetését is segítik. 

A második napon meglátogattuk a Factory Arénát, mely kifejezetten az 

extrém sportokat kedvelő fiatalokat célozza meg. A volt diósgyőri acélművek 

területén elhelyezkedő 3 ezer négyzetméteres csarnokban deszkások, 

paintballosok, kerékpárosok találtak otthonra. Mivel a fiatalok főleg 
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hátrányos helyzetűek, így számukra a közösséghez való tartozást adja a 

Factory, akik egyébként nemzetközi cseréket, táborokat is szerveznek.  
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A látogatás utolsó részében a miskolci ifjúságüggyel ismerkedtünk meg a 

regionális ifjúsági szolgáltató révén, valamint felkerestünk egy közösségi 

vállalkozásban működő teret is. A nap utolsó részében jó gyakorlatokat 

osztottak meg egymással a résztvevő partnerek, egyúttal az együttműködés 

lehetőségeit is keresték. 

2018.09.02-05., műhelyfoglalkozás 

Helyszín: Nyíregyháza 

Téma: pályaorientáció és karriertervezés 

Az első napon előadásokat és bemutatókat hallgattunk meg az ausztriai, 

szerbiai, romániai és magyarországi pályaorientáció és karriertervezésről, 

mindezt a kutatások, valamint a törvények, rendelkezések alapján. Egyúttal 

áttekintettük a pályaorientáció, továbbtanulás európai adatait az 

Eurobarometer alapján. 

A második napon bemutatásra kerültek a különböző továbbtanulási 

lehetőségek az Európai Unióban, Lifelong learning, Erasmus+, Erasmus 

Mundus. Különválasztottuk a formális és nem-formális tanulást, átbeszéltük 

ezek szükségességét, lehetőségeit. Mindezt megvizsgáltuk a résztvevő 

országok szemszögéből is. 
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A harmadik napon a jövőorientáltságról, esetleges kilátástalanságról esett 

szó, illetve előadásban elemeztük a lemorzsolódást, pályaelhagyást adatokon 

keresztül. Jó gyakorlatokat hoztak partnereink az országaikat érintő 

pályaorientáció és karriertervezés témájában, majd megismerhettük a helyi 

Alumni Iroda tevékenységét. A nap végén a résztvevő szakemberek 

elkészítették csoportos munkában saját pályaorientáció és karriertervező 

projektjüket és bemutatták azt mindenki számára.  

A negyedik napon értékeltünk és előkészítettük a következő eseményt. 
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2018.10.15-16., tanulmányút 

Helyszín: Szeged 

Téma: ifjúsági munka vidéken 

 

 

Az első napon a Bordányban tevékenykedő helyi ifjúsági önkormányzatot 

tekintettük meg. A fiatalok olyan tevékenységet folytatnak, mellyel helyben 

tudják tartani a fiatalokat nagy számban. Folyamatos programszervezéssel, 

nemzetközi programokkal segítik a fiatalokat. A strukturált párbeszéd magas 

fokon van művelve a településen, olyannyira, hogy az elmúlt években már a 

korábbi ifjúsági önkormányzat tagjai lettek a helyi települési önkormányzat 

képviselői, sőt a polgármester is az ifjúsági önkormányzat korábbi aktív tagjai 

közül került ki. Ezt követően Szegeden megismerkedhettünk a szegedi 

ifjúságügyi törekvésekkel, célokkal. 
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A második napon a helyi Új Nemzedék Irodát tekintettük meg, illetve 

megismerkedtünk a programjaikkal. A további részben egy helyi informális 

csoport, a Média kommandó tevékenységével ismerkedtünk meg, egyúttal 

a kiadványaikat, cselekvési irányaikat tapasztaltuk meg. A nap utolsó 

részében jó gyakorlatokat osztottak meg egymással a résztvevő partnerek, 

egyúttal az együttműködés lehetőségeit is keresték. 
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KÉRDŐÍVES ADATGYŰJTÉS  

IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ SZERVEZETEK KÖRÉBEN  

MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN 

 

KUTATÁSI GYORSJELENTÉS 
Készítette: Fazekas Anna 

Projektünk alappilléreit jelentik a kutatási célú adatgyűjtések eredményei, 

melyek különböző formában és több ciklusban kerülnek becsatornázásra a 

projektesemények során. Az adatgyűjtések elsődleges céljait a 

szolgáltatórendszerek megismerése, a jó gyakorlatok cseréje, az 

eredményesség és hatékonyság mérése, valamint az ezekhez kapcsolódó 

hiányok, fejlesztési területek feltérképezései adták – mind hazai, mind 

nemzetközi szinten (partnereink körében). A különböző kutatási formák 

(kérdőíves adatgyűjtés, interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések) ezzel 

párhuzamosan azt is lehetővé tették, hogy a projekt értékelése, illetve a 

partnerek és bevont szereplők közötti együttműködések erősítése is 

megvalósulhasson, kiegészülhessen. 
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Adatgyűjtési módszerek 

Az adatgyűjtések három szinten és formában kísérik végig a projekt 26 

hónapos működési ciklusát. Az ifjúsági szolgáltatások elsősorban hazai 

kínálatának és az e téren tevékenykedők munkájának sajátosságait hivatott 

mérni a projekt elején megszületett online survey. Ehhez kapcsolódik a 

Romániában is lekérdezésre kerülő kérdőív, mely lehetővé teszi a két ország 

összehasonlítását, a partnerségi lehetőségek felismerését és a fejlesztési 

irányok tágítását, mind a magyarországi, mind a romániai szervezetek 

részéről. 

Az ifjúsági szolgáltatásokhoz és szolgáltatókhoz kapcsolódó, részletes, 

tematikus információgyűjtést a fókuszcsoportos beszélgetések során 

valósítjuk meg, melyek a projekt műhelyeseményeihez kapcsolódóan 

kerülnek lebonyolításra. Ezeken az alkalmakon mind a négy ország (Románia, 

Szerbia, Ausztria, Magyarország) szakemberei képviseltetik magukat, ezáltal 

segítve a különböző témák (pl. önkéntesség, strukturált párbeszéd, család és 

otthonteremtés) széles spektrumú feldolgozását, a nemzetközi 

összehasonlítást. Ezzel együtt a látóutakon tapasztaltak beemelése és a saját 

benyomások is megosztásra kerülnek, melyek támogatják a projekt 

eredményességét, és lehetővé teszik a visszacsatolást és értékelést is. 

A kutatás harmadik elemét az interjús beszélgetések szolgáltatják, melyek 

szintén a projekt teljes időtartama alatt folynak, (főként) a látóutakhoz 

kapcsolódóan kerülnek rögzítésre. Ezek a kötetlen, kevésbé strukturált 

beszélgetések hivatottak arra, hogy a partnerszervezetek (mind a három 

partnerország: Románia, Szerbia, Ausztria) szakemberei megoszthassák 
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véleményüket az adott jó gyakorlattal, települési vagy szervezeti 

kuriózummal, sajátos működési móddal kapcsolatban. Ugyanakkor ezek az 

alkalmak adnak teret a magyarországi ifjúsági munka helyi szigeteinek 

megismerésére is, ezáltal pedig a jó gyakorlatok felderítésére.  

Online adatgyűjtés 

Az online kérdőív szerkesztése a projekt legelejére tehető, melynek időszaka 

a tesztelési fázishoz kapcsolódóan bő féléves intervallumot jelentett, 2018. 

január és augusztus között. Az elemzés szeptember-november között zajlott, 

az eredmények pedig december hónapban kerültek bemutatásra 

gyorsjelentés formájában (konferencia, tréning, éves kiadvány). Az online 

adatgyűjtés eredményeit részletesen bemutató elemzést a projekt második 

évében (projektösszefoglaló, módszertani kiadvány) tesszük nyilvánossá.  

A kérdőív populációját olyan romániai és magyarországi szervezetek adták, 

akik tevékenységi körébe ifjúsági szolgáltatások is tartoznak. A két ország 

érintettségével lehetőség nyílik a helyi sajátosságok megismerésére és a két 

ország ifjúsági szolgáltatói környezetének összehasonlítására is. Az 

adatgyűjtés elsődleges célja, hogy képet kapjunk az ifjúsági humánszolgáltató 

környezet attribútumairól, nehézségeiről és fejlesztési irányairól. Az 

adatgyűjtés az adott populációhoz kapcsolódó, lokális ismeretek okán a 

hólabda-módszerre alapult. Az ajánlások útján gyűjtött kitöltői kör lehetővé 

tette, hogy az adott megye, régió ifjúsági munkában valóban aktív, 

meghatározó szereplői kerüljenek bevonásra. A két minta megalkotásakor 
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figyelmet fordítottunk a területei kiegyenlítettségre, ezáltal szavatolva a 

megyei és regionális szereplők arányos bevonását. 

A kérdések elsősorban az adott ifjúsági szakember terepmunkához és ifjúsági 

szolgáltatásokhoz kötődő szervezeti/intézményi tapasztalatait hivatottak 

feltérképezni. Különböző témakörök mentén az ifjúsági szolgáltatói környezet 

széles körű bemutatására nyílik lehetőség, melyet a két országban zajló 

adatgyűjtés még tovább szélesít. A kérdések érintették a szervezeti struktúra, 

a partnerség és együttműködés, az elérés és bevonás, a hiányterületek és 

fejlesztés, a szolgáltatások és szervezeti aktivitás, a fenntartás és működés, 

valamint a kommunikáció témaköreit is.  

A minta jellemzői 

Magyarország és Románia esetében is 100-100 fős minta született. 

Magyarországon az alábbi megoszlásokkal jellemezhető a minta: 

• Dél-Alföld: 16% 

• Észak-Alföld: 17% 

• Észak-Magyarország: 17% 

• Közép-Magyarország: 5% 

• Közép-Dunántúl: 15% 

• Nyugat-Dunántúl: 15% 

• Dél-Dunántúl: 15% 
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Románia esetében elsősorban az erdélyi területre fókuszáltunk0F

1, ahol az 

alábbiak szerint alakult a minta területi összetétele: 

• Közép-Románia: 37% 

• Északnyugat-Románia: 41% 

• Nyugat-Románia 18% 

• Északkelet-Románia: 4% 

A kérdőív kitöltői Magyarország esetében közel kétszer hosszabb 

ifjúságszakmai múlttal rendelkeznek, mint Romániában. Előbbit tekintve 

átlagosan 13 éve, míg utóbbinál átlagosan 7 éve tevékenykednek ifjúsági 

területen a kérdőívre választ adó szakemberek. Az adott szervezetnél 

betöltött pozíció alapján elmondhatjuk, hogy tízből négyen vezetőként 

tevékenykednek (lásd 1. ábra). Azonban míg Magyarország esetében a 

beosztottak aránya 21 százalékponttal magasabb, mint az önkéntesként 

tevékenykedő kitöltőké, addig Romániában ez a két arányszám megegyezik.  

                                                            
1 A könnyebb elemezhetőség és érthetőbb áttekinthetőség kedvéért a továbbiakban 
romániai szervezetekként, valamint Romániaként utalunk (a szövegben és a 
szemléltető ábrákban, táblázatokban is) a romániai mintára. 
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1. ábra: A megkérdezettek adott szervezetnél betöltött pozíciója  
(százalékos megoszlás, N = 100) 

Az adott szervezet ifjúsági területen tevékenykedő apparátusának átlagos 

mérete a romániai szervezeteknél 12 fő, míg a magyarországi szervezetek 

körében ennek háromnegyede mérhető, 9 fő. Mindkét ország esetében 

egyértelmű a civil szervezeti túlsúly, azonban Romániából nem került a 

mintába önkormányzati fenntartású szervezet vagy intézmény (1. táblázat). 

Magyarországon ezzel szemben a szervezetek ötöde efféle finanszírozási 

formát képvisel.  

1. táblázat: A szervezetek fenntartási típusának megoszlása  
(százalékos megoszlás, N = 100) 

 Magyarország Románia 
Önkormányzati  

fenntartású 
19 0 

Civil szervezet 77 95 
Vegyes 2 2 
Egyéb 2 3 

28

16

28

37

42

42

2

5

Románia

Magyarország

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Önkéntes Beosztott Vezető Önálló
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A szervezetek profilját látva egyértelmű az ifjúsági túlsúly, ám – különösen 

Romániában – hangsúlyos az alapvetően kulturális hátterű szervezetek, 

intézmények elterjedése az ifjúsági szolgáltatók körében (2. táblázat). A 

magyarországi szervezetek esetében ez az arány 9 százalék, míg a romániaiak 

körében 25 százalék. Ugyanakkor Magyarországot tekintve azt 

tapasztalhatjuk, hogy az ifjúsági szolgáltatók között igen elterjedtek a 

közművelődési intézmények is, itt arányuk 17 százalék, Romániából viszont 

ilyen típusú szervezet nem került a mintába. 

2. táblázat: Szervezeti profilok megoszlása (százalékos megoszlás, N = 100) 

 Magyarország Románia 
Ifjúsági 67 72 

Kulturális 9 25 
Közművelődési 17 0 

Egyéb 7 3 

Szolgáltatási kínálat 

A szervezetek tevékenységi körét illetően rákérdeztünk a szolgáltatási 

környezetre, mely alapvetően meghatározza a fiatalok eléréséhez, 

bevonásához kapcsolódó aktivitást is. Magyarország esetében azt 

tapasztalhatjuk, hogy a közösségépítés és -fejlesztés áll az élen, majd a 

kulturális programok és az információnyújtás a leginkább elterjedt 

szolgáltatási fajták, melyeket a szervezetek a fiatalok megszólítására 

alkalmaznak (3. táblázat). Romániai mintánkat tekintve a kulturális 
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programok állnak élen, a magyarországi adatokhoz képest is kiugró az 

elterjedésük. Ezt követően a közösségekkel való munka, majd a sporthoz 

köthető programlehetőségek vezetik a szolgáltatási körök rangsorát. 

3. táblázat: Szolgáltatási kör megoszlása („Milyen szolgáltatási kört kínáltok a 
fiatalok számára?”; százalékos megoszlás, N = 100) 

 Magyarország Románia 
Információnyújtás 77 57 

Tanácsadás 62 21 
Animálás 30 14 

Sportolási lehetőség, 
sportprogramok 

42 61 

Prevenció 43 21 
Érdekképviselet 32 31 

Közösségfejlesztés, -építés 83 70 
Kulturális programok 79 93 
Tehetséggondozás 50 47 

Egyéb 6 2 

Ezeken túlmenően – az érdekképviselet és a tehetséggondozás témaköreit 

leszámítva – az látható, hogy a romániai szervezetek körében jóval 

alacsonyabb az egyes szolgáltatások előfordulása. Ezzel szemben a 

magyarországi szervezetekről elmondható, hogy többségük összetett 

szolgáltatási körrel működik, hiszen a legkevésbé elterjedt tevékenységek 

(animálás, érdekképviselet) is nagyjából tízből három szervezetnél fordulnak 

elő. 
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Partnerség 

A szervezetek partneri beágyazottságát tekintve elmondható, hogy erős mind 

a helyi, mind a regionális szintű kapcsolatok előfordulása (4. táblázat). Ez 

azonban már országos szinten nem mutat ilyen egyértelmű kapcsolati hálót, 

különösen a romániai szervezetek esetében. Igazán vegyes képet pedig a 

nemzetközi kapcsolatok terén láthatunk, hiszen a magyarországi szervezetek 

közül tízből hét, míg a romániakat tekintve tízből hat szervezet mondhatja el 

magáról, hogy kisebb-nagyobb mértékben részese nemzetközi 

partnerségeknek. 

4. táblázat: Szervezeti beágyazottság (legalább ritkán van együttműködés az adott 
szinteken más ifjúsági közösségekkel, szervezetekkel;  

százalékos megoszlás, N = 99-100) 

 Magyarország Románia 
Helyi,  

települési szinten 
99 97 

Megyei szinten 97 98 
Országos szinten 92 88 

Nemzetközi szinten 72 61 

Ifjúsági elérés 

A fiatalok elérése és bevonása manapság egyre nagyobb kihívás minden 

ifjúsági szervezet, intézmény számára, így számunkra is fontos volt annak 
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megismerése, mely területeken boldogulnak a legkevésbé és leginkább a 

megkérdezett szervezetek. A válaszok alapján egyértelmű, hogy a digitális 

eszközök használatával, valamint a szabadidős és sportprogramokkal lehet 

legkönnyebb megmozgatni az ifjúsági célcsoportot (5. táblázat).  

5. táblázat: Ifjúsági elérés hatékonysága („Megítélésed szerint az alábbi területeken 
mennyire nehéz elérnetek (megszólítani, informálni stb.) a fiatal korosztályt?; 

átlagok: 1 = nagyon nehéz, 5 = nagyon könnyű, N = 94-100) 

 Magyarország Románia 
Információ- 
szolgáltatás 

3,4 3,5 

Tanácsadás 3,0 2,9 
Szabadidős,  

sportprogramok 
3,9 4,4 

Kulturális programok 3,7 4,1 
Digitális eszközök 

használata 
4,0 4,2 

Prevenció 3,0 2,7 
Tehetséggondozás 3,1 3,2 

Mindkét ország adatait tekintve a tanácsadás és a prevenció témakörei 

bizonyulnak a legkevésbé népszerűnek a fiatalok körében, ha a korosztály 

elérését vesszük alapul. Azonban a romániai szervezetek körében ezeken a 

területeken némileg gyengébb hatékonyság mérhető, mint Magyarországon. 

Míg a fiatalok elérésének terén vezető szolgáltatási körök eredményesebb 

elérést jelentenek itt, mint Magyarországon. 
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Felkereső munka 

Projektünkben is kulcsszerepet tölt be a felkereső ifjúsági munka, mely a 

fiatalokkal közös munka terén egyre nagyobb jelentőséggel bír (lásd virtuális 

ifjúsági munka). Magyarországon a megkérdezett szervezetek 66 százaléka 

végez valamilyen formában felkereső munkát. Ugyanez az arány a romániai 

mintát tekintve mindössze 42 százalék, tehát többségük tevékenységi köre 

nem terjed ki a felkereső szolgálatra.  

Az adatokból egyértelműen kiolvasható, hogy az oktatási intézményekkel 

ápolt kapcsolatok kulcsszerepet töltenek be a felkereső munka elvégzésében 

– mindkét ország szervezeteit tekintve (6. táblázat). Tízből kilenc felkereső 

szolgálatot végző szervezet az oktatási intézményeken keresztül próbálja 

elérni a fiatalokat. Magyarországon ezután a kitelepülőként megvalósuló 

felkereső munka a legelterjedtebb, valamint a más szervezetek, közösségek 

látogatása. A romániai minta eredményei arra engednek következtetni, hogy 

az oktatási intézményeken túli felkereső munka sokkal kevésbé elterjedt, 

mint Magyarországon. Köztereken, játszótereken mindössze tizedük valósít 

meg felkereső szolgálatot, ugyanez az arány a magyarországi szervezetek 

körében 21 százalék. De jelentős különbségeket mérhetünk a kitelepülések 

kapcsán is: a romániaiaknál mindössze tízből négy, a magyarországiak 

körében azonban tízből hét szervezet vesz részt ilyen típusú, ifjúsági 

korosztályt érintő felkeresésben. 
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6. táblázat: Felkereső munka helyszínei („Amennyiben végeztek felkereső munkát,  
jellemzően milyen helyszíneket kerestek fel?”;  

százalékos megoszlás, NMagyarország = 66, NRománia = 42-43) 

 Magyarország Románia 
Oktatási intézmények 92 93 
Közterek, játszóterek 21 10 
Bevásárlóközpontok 6 0 

Konkrét ifjúsági 
közösségek, szervezetek 

64 59 

Szórakozóhelyek 8 12 
Más intézmények,  

szervezetek programjai 
(kitelepülőként) 

73 41 

Egyéb 2 0 

Fejlesztés 

A megkérdezett szervezetek mindkét országban elsősorban a 

tehetséggondozás és az közösségfejlesztés, -építés terén éreznek 

hiányosságot saját tevékenységi körüket illetően. Ekként vélekedik mind 

Romániában, mind Magyarországon minden második megkérdezett 

szervezet. Kérdés azonban, hogy a hiányterületekhez kapcsolódó 

fejlesztéseknek elsődlegesen milyen gátjai állnak fenn (7. táblázat).  

A magyarországi szervezetek körében főként a humánkapacitás hiánya 

bizonyul fékezőerőnek, 57 százalékuk számára ez a tényező határozza meg 

leginkább a hiányterületek felszámolhatóságát. Ezzel szemben a romániai 

szervezeteknél a pénzügyi jellegű deficit a legmeghatározóbb tényező ezen a 
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területen: a megkérdezett szervezetek háromnegyede az anyagi fedezet 

hiányában látja a fejlesztés korlátait. 

7. táblázat: Fejlesztést nehezítő legfontosabb tényező  
(százalékos megoszlás, N = 98-100) 

 Magyarország Románia 
Anyagi fedezet  

hiánya 
30 75 

Humánkapacitás  
hiánya 

57 17 

Infrastrukturális  
hiány 

9 7 

Egyéb 4 1 

Kommunikáció 

A fiatalok eléréséhez, a szolgáltatói környezet hatékonyságához és a felkereső 

munkához is szervesen kapcsolódik a szervezetek online aktivitása. 

Magyarországon a megkérdezett szervezetek 22 százaléka nem rendelkezik 

honlappal, míg Romániában 43 százalékuk. Saját honlapját rendszeresen a 

magyarországi szervezetek 23 százaléka frissíti új tartalmakkal, a 

romániaiaknál azonban mindössze 6 százalékuk. 

A közösségi médiafelületek közül a Facebook-használatra helyeztük a 

hangsúlyt. E téren is jelentős különbség mérhető a két ország szervezetei 

között. Facebook-oldallal a magyarországi szervezetek 96 százaléka 

rendelkezik, míg a romániai szervezetek körében ez az arány 87 százalék. 
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Legalább hetente új bejegyzést a magyarországi szervezetek 51, a romániai 

szervezetek mindössze 29 százaléka helyez el saját Facebook-oldalán. 

Pályázás 

A pályázás a szervezetek működésének fontos pillére, annak ellenére is, hogy 

többségük részesül önkormányzati támogatásban. A magyarországi 

szervezetek 29 százalékának fix kerete van a helyi költségvetésből, 41 

százalékuk viszont csak alkalmankénti támogatásra számíthat. A romániai 

szervezeteket tekintve mindösszesen 7 százalékuk kalkulálhat rendszeres 

támogatással, 63 százalékuk azonban alkalmanként részesül támogatásból.  

Magyarország esetében a szervezetek 29 százalékának elengedhetetlen a 

napi működéséhez, fenntartásához a rendszeres pályázás. Ugyanez az arány 

a romániai szervezeteknél 17 százalék. Utóbbiak körében elsősorban az 

önálló, partner nélküli pályázási forma a leginkább elterjedt, míg a 

magyarországi szervezeteknél inkább a vegyes, azaz önállóan és partnerrel is 

megvalósuló pályázási szokások a legjellemzőbbek (8. táblázat). Az 

egyértelműen csak partnerségben megvalósuló pályázás mindössze a 

szervezetek töredékét érinti, mindkét vizsgált ország esetében. 
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8. táblázat: Pályázási szokások (százalékos megoszlás, N = 95-97) 

 Magyarország Románia 
Többségében önállóan,  

partner nélkül pályáznak. 
40 49 

Nagyjából fele-fele arányban pályáznak  
önállóan vagy partnerekkel közösen. 

47 42 

Többségében más 
intézményekkel/szervezetekkel közösen 

pályáznak. 
13 9 
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