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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 a valóságban 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 szerettük volna azt bemutatni, hogy
milyen lehetőségek rejlenek az ifjúsági munkában, hiánypótlóként kutatni az
ifjúsági szolgáltatókat – például források, működés, tevékenység szempontjából –, egyúttal olyan tapasztalatokat átadni a döntéshozók és a civil szervezetek felé, mely alapján és mely ajánlásokkal elindulhatnak pozitív folyamatok
több település ifjúsági munkájában. A kutatást egy külön kötetben szemlézheti a Tisztelt Olvasó, melyet Fazekas Anna jegyez és a címe „Ifjúsági szolgáltatói
környezet vizsgálata Magyarországon és Romániában: Szolgáltatói helyzetkép,
fejlesztési lehetőségek, irányok négy ország metszetében”. Projektünk fókuszában a hátrányos helyzetűek bevonása, elérése, valamint a felkereső munka
volt. A 26 hónap alatt 16 tematikus műhelyfoglalkozást, 10 tanulmányutat, 3
konferenciát, 2 tréninget szerveztünk meg, melyre a hazai szakembereken kívül a 4 partnerországból is érkeztek.
A szerző
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Bevezető
Kezdő lépések / A projekt bemutatása, elindítása
Projektünkben olyan ifjúsági szolgáltatók kívánnak szakmailag fejlődnek,
akik hazájukban mind 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 áttekintjük, és minden résztvevő számára egyértelműsítjük, hogy mit szeretnénk elvégezni, ez egy kick-off meeting
lesz, itt alakítjuk ki a feladatokat, a közös kommunikációt, a kapcsolattartás
szintereit. Ezt követően egy ifjúsági konferenciát szervezünk meg, melyen a
szakma, a fiatalokkal foglalkozó szervezetek részére mutatjuk meg az ifjúsági
információszolgáltatás területét, fontosságát, kihívásait, egyúttal a résztvevők
is bemutatják saját ifjúságügyi helyzetüket. A projekt következő szakaszában
Magyarországon és Romániában legalább 100-100 fős kutatást végzünk el a
területhez, illetve a témakörhöz kapcsolódóan. Mivel minden projektrésztvevő az ifjúságügyben tevékenykedik, így a szakemberek elérése könnyen
megoldott; magyar részről benne vagyunk minden releváns országos ifjúsági, ifjúságszakmai szervezetben (Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége,
Nemzeti Ifjúsági Tanács, Eurodesk, Magyar Ifjúsági Konferencia) és ugyanez
elmondható romániai partnereinkről is (Magyar Ifjúsági Értekezlet, Romániai Ifjúságszakmai Társaság). A kutatást és annak eredményeit követően egy
előre meghatározott tematika szerint műhelyeket tartunk a partnerek és magyar szakemberek bevonásával, illetve releváns szakértőket az Európai Unió
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országaiból. Mivel minden együttműködő nemzetközi ifjúsági területen is tevékenykedik, ezért uniós szakértők bevonása szintén nem fog problémát okozni. A konferenciát követően egy olyan műhelyt szervezünk meg, melyen részleteiben is átbeszéljük a partnerekkel az egyes műhelyeket, tanulmányutakat,
egyúttal közösen határozzuk meg az egyes műhelyek találkozók részleteit is.
A projekt következő szakaszában műhelyeket és tanulmányutakat szervezünk
meg, egymásra épülve. A 4 napos műhelyek között tanulmányutakra is megyünk; itt terepen tapasztaljuk meg, hogy az országban más ifjúsági szolgáltatók hogyan működnek és dolgoznak, egyúttal számukra is átadjuk az időközben
megszerzett tapasztalatainkat személyesen is és bemutatjuk projektünket,
annak célkitűzéseit. A projekt első részének a végén ismételten tartunk egy
szakmai konferenciát a disszeminálás és információátadás jegyében, valamint
még a projektszakasz közben elkészítjük 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 tartunk és a megszerzett tudásunkat, tapasztalatainkat közvetlenül is a magyar ifjúsági szakma részére átadjuk. Fontosnak tartjuk a folyamatos értékelést, ezért egy értékelő műhelyt is
beterveztünk, mely egyrészt szakmailag tekinti át a projektben résztvevőknek
az elvégzett munkát, másrészt meghatározzuk benne az elkövetkező 1 év további cselekvéseit. A projekt második évében szintén tematikus műhelyeket
szervezünk az első év metodikája szerint, valamint tanulmányutakat, illetve
szintén elkészítjük a 2. év tapasztalatait összefoglaló módszertani kiadványt.
A műhelyeken, tanulmányutakon fókuszcsoportos kutatást is végzünk, ezzel is
alátámasztva a projektről készülő nagykutatási kiadványunkat, melyet a projekt végén adunk ki kötet formájában, illetve természetesen elérhetővé tes�szük mindenki számára online is honlapjainkon, facebook oldalainkon. A kutatási tevékenység tehát folyamatosan végigkíséri a projektet, így tudunk olyan
minőségű kutatási tanulmányt kiadni, amelyből más szakemberek is tudást és
tapasztalatokat vehetnek át. Éppen ezért is végzi szociológus a kutatást projektünkben.
Projektünkben fejleszteni szeretnénk az ifjúsági munkát, egyrészt az ifjúsági házakhoz kapcsolódó információszolgáltatást és egyéb szolgáltatásokat (rendezvények, képzések, tanácsadás, információ, közösségfejlesztés,
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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.
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 irányzatoknak 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, amely egy olyan
fennmaradt módszertan, amely a mindennapi kihívások mellett is tud a helyi
szükségletekhez igazodni és ezzel példát jelent a nagy tömegekkel végzett települési ifjúsági munkához. A szolgáltatásoknak egyfelől a szükségletekre kell
reagálnia, másrészről alapvető kérdésekre szükséges választ adni. Nagyszerű
segítség lehet, ha vannak a pályaválasztással és életvezetéssel kapcsolatos tanácsadások, mivel ezek egyike sem olyan, amely többségében a fiatalnak csak
úgy saját magától „eszébe jut”. 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 intézménnyé válik. Programokon illetve a szolgáltatások igénybevétele kapcsán (pl.: számítógép használat, 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.
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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 a következőkben két olyan lehetőséget vázolunk fel, amelyekkel ezt meg
tehetjük. A felkereső ifjúsági munka lényege, hogy nem egy zárt térben gondolkodunk, mint például egy ifjúsági iroda, hanem ténylegesen azokra a közterekre megyünk ki mobil eszközeinkkel, 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 a kiber-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
megfoghatatlan, pont ez lehet az előnye: a fiatalok előbb megnyílnak, illetve
elérhető közelségbe kerül ezáltal földrajzilag is egy-egy szolgáltatás.
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A projekt résztvevői
A KÉK Egyesület illetve a Mustárház tevékenysége
Egyesületünk Nyíregyházán feladat-ellátási szerződéssel végzi az ifjúsági
kötelező önkormányzati feladatokat. A Mustárház ifjúsági ház tevékenysége
több szintű: helyi, országos, nemzetközi. Helyi szinten a közösségi térben kiállítások, koncertek, ingyenes internet, tanácsadói tevékenység, irodalmi estek,
táncházak, nyelvi klubok, információszolgáltatások kerülnek folyamatosan
megszervezésre. Egyesületünknek van egy földi sugárzású rádiója a 89,6 MHzen 9 éve. Mi koordináljuk a városi diákönkormányzatokat, rendszeresen csinálunk közös programokat velük, valamint képzéseket számukra. A nyíregyházi
kerekasztal létrehozójaként nagyrészt mi írtuk meg a város ifjúsági koncepció
ját. A rádióhoz kapcsolódóan 11 európai önkéntest fogadunk 2008 óta különböző európai országokból, elsősorban olasz, francia, spanyol, orosz és német
önkénteseket. A város részére is csinálunk programokat, melyek kapcsolódnak
az önkormányzat programjaihoz: központi ballagás, Helló Nyíregyháza, Városi
verébavató, Városi Diákparlament. Országos szinten benne vagyunk minden
releváns ifjúsági ernyőszervezetben: Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT), Ifjúsági
Szolgáltatók Országos Szövetsége (ISZOSZ), Eurodesk (európai információs hálózat), Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) stb. Több együttműködést csinálunk
a fiataljaink képzése miatt: debreceni, békéscsabai döntéshozókkal strukturált
párbeszéd programok. Nemzetközi szinten létrehoztunk 2012-ben egy kárpátmedencei ifjúságszakmai hálózatot, melynek 7 országból 30 szervezet a tagja
Felsőőrtől Sepsiszentgyörgyig, Eszéktől Kassáig. Hálózatunk rendszeresen találkozót tart, illetve a tagok részére képzéseket csinálunk folyamatosan (álta
lában forrásallokáció témában), valamint együttműködéseket generálunk.
Rendszeresen csinálunk nemzetközi ifjúsági cseréket, képzéseket (évente 3-4
alkalommal), de bonyolítunk testvérvárosi projekteket, illetve egy brüsszeli
finanszírozású vietnami projektet, melynek keretében kialakítottuk az európai értelemben vett ifjúságügyet Vietnamban. HUSKROUA projekt keretében
2 éves projektet hajtottunk végre Kassával és Beregszásszal, ennek értelmében kialakításra került Beregszászon egy ifjúsági információs iroda, valamint kulturális és civil együttműködéseket, képzéseket tartottunk a projekt
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keretében. Mivel ifjúsági feladatokat látunk el, ezért 2017 májusában egy
brüsszeli projekt értelmében testvérvárosi találkozót tartottunk Szatmárnéme
tivel, Eperjessel és Rzeszówval, melyen 150 fiatal vett részt és egy Közép-európai diákfórumot hoztunk létre. Nemzetközi nyertes pályázataink száma eléri
az 50-et 2007 óta. Több projektünk is hazai díjazásban részesült, mint modellértékű projekt.
2016-ban az ifjúságszakmai hálózatunk révén képzést tartottunk Csíkszeredában, Ungváron, Kassán, Szatmárnémetiben. Ezeket főleg az Erasmus+ lehetőségeiről tartunk képzést, hogy a kárpát-medencei magyar ifjúsági szervezetek minél több lehetőséghez juthassanak. Szintén 2016-ban tartottuk hálózati
találkozónkat Gyergyószentmiklóson, melyen 60 fő vett részt. Rendszeresen
csinálunk honismereti előadásokat (Beregszász, Királyhelmec, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Székelyudvarhely), ezzel is elősegítve a kárpát-medencei magyar fiatalok egymásra találását, identitásuk megerősödését. 2016-ban elindítottuk gyűjtőhonlapunkat, melyen mind a 30 szervezet megtalálható (www.
juventus-soliditas.eu).
Az ifjúságügyi kötelező feladatok ellátásáért Nyíregyháza MJV Önkormányzatától pénzbeli támogatást, valamint egy belvárosi ingatlan kapunk. A Mustárházat egyesületünk 2005.12.23-tól működteti. Pályázati források, melyek
az elmúlt 5 években munkánkat segítették: Fiatalok Lendületben Program,
Erasmus+ ifjúság, Erasmus+ kapacitásbővítés, EACEA városok hálózata, EACEA
testvérvárosi találkozók, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Magyar Mű
vészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Együttműködési Alap,
HUSKROUA határon átnyúló kezdeményezések, Terror Háza alapítványa, MOL,
és sokan mások.
A Mustárház egy 300 m2-es belvárosi ingatlanban található meg egy 1000
m2-es telken, melyen kültéri programokat is szoktunk megvalósítani. Az egyesület 15 éves, valamint Mustárházas 12 éves működés során minden olyan
eszközre szert tudtunk tenni, melyek a munkánkat segítik: asztali számítógépek (mintegy 20), nyomtató, asztalok, székek, internet illetve az ingatlanban
képzéseket, tréningeket tudunk megvalósítani, azokért nekünk terembérletet
nem kell fizetni.
Humánerőforrásban rendelkezünk ifjúsági szakemberekkel, akik a munkájukat már évek óta végzik. A projektben szereplő kutatást végző szakember
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szociológus végzettségű, számos hazai és nemzetközi publikáció fűződik a nevéhez, részt vett a Magyar Ifjúság 2012 kutatását követő további elemzésekben (Másodkézből, Harmadrészt, Negyedszázad), több saját elemzés és kötet
írója, a gyulai ifjúságkutatás (2017) elemző-kutatója, számos nemzetközi desk
research elemzője. A szakmai vezető és projektmenedzser számos nemzetközi képzést, ifjúsági nagyrendezvényt bonyolított már le az elmúlt évek során, felsőfokú román nyelvtudással rendelkezik, képző, facilitátor, animátor,
végzettsége szerint közigazgatási, állami tisztségviselő, jelenleg GYES-en, de
előtte egy pályázatkezelői szervezetnél információs munkatársként, helyettes
vezetőként. Az egyesületi elnök 2002 óta vezeti az egyesületet, minden hazai
és nemzetközi projekt lebonyolításában személyesen vett részt (hazai projektek száma a Mustárházban 200, nemzetközi projektek száma 50), a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal alelnöke, korábban a Nyíregyházi Ifjúsági Tanács elnöke, a Nyíregyházi Ifjúsági Fórum vezető koordinátora, a Juventus Soliditas
Kárpát-medencei ifjúságszakmai hálózat vezető koordinátora és létrehozója. A pénzügyi vezető 15 éve könyvelőként tevékenykedik, számos hazai és
nemzetközi projekt elszámolásában vett részt. A Mustárházban illetve ennek
kapcsán a projektben még mások munkájára is számítani lehet: nemzetközi
koordinátorunk részt vett több nemzetközi ifjúsági csere és nemzetközi képzés facilitálásában, képzésében trénerként, 24 hónapos nemzetközi projektben koordinálóként, így nemzetközi téren tapasztalatai relevánsak, felsőfokú
nyelvtudással angolból, középfokúval németből. Programszervező munkatársunk művelődésszervező végzettséggel végzi munkáját, évente a Mustárházban programok szintjén mintegy 100 különféle program kerül megszervezésre. Kommunikációs munkatársunk kommunikációs végzettséggel rendelkezik,
így a marketing feladatok végrehajtásában lesz a projekt segítségére, valamint
az elkészítendő videók és dokumentumfilm készítésében, terjesztésében,
youtube csatornákon való megjelentetésben, sajtóanyagok írásában, megjelentetésében. Rajtuk kívül az egyesületnek mintegy 30 magyar és 12 külföldi
önkéntese is van, akik mind segítői lesznek a projektnek.
A Mustárház 2006 óta nyújt információszolgáltatást és tanácsadást a fiatalok részére különböző témakörökben: pályaorientáció, nemzetközi lehetőségek, diákjogok, intimitás, egyéb információk.
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A KÉK Egyesület és a Mustárház oszlopos tagja minden hazai releváns ifjú
sági és ifjúságszakmai tömörülésnek: Eurodesk partnerként az európai információkat osztjuk meg a fiatalokkal, az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége (ISZOSZ) létrehozójaként és alapítójaként kapcsolatban vagyunk az ország
összes releváns ifjúságszakmai szolgáltatójával, ifjúsági irodájával, humánszolgáltató szereplőjével, a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület (NIT) alapítójaként kapcsolatban vagyunk az ország minden nagyobb ifjúsági szervezetével,
a döntéshozatalba így akár közvetlenül is bele tudunk szólni, a Magyar Ifjúsági
Konferencia (MIK) tagjaként – a Juventus Soliditas révén vagyunk tagok – a teljes Kárpát-medencei ifjúsági spektrumot elérjük ifjúsági szervezeteken keresztül. Ugyanígy nagyfokú elérést biztosít saját ifjúságszakmai informális szervezetünk, melynek a Kárpát-medencében 7 országból 30 szervezet a tagja, így
közvetlenül is elérjük a külhoni fiatalokat.
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Partnerek a projektben
IFIX, Szerbia
Az IFIX Ifjúsági Szervezet Ada község területén, Vajdaságban, Szerbiá
ban tevékenykedik 2003 óta. Az egyedüli szervezet a községben, amely ki
mondottan az ifjúsággal, és az őket érintő kérdésekkel, problémákkal fog
lalkozik. Sikeresen aktivizálja és gyűjti közösségbe a helybéli fiatalokat, ak
tívan foglalkozik képességeik és készségeik fejlesztésével. A szervezet
célkitűzései között van a helybéli fiatalok aktív és minőségi szabadidős lehe
tőségeinek biztosítása, valamint segítség nyújtás számukra saját ötleteik
megvalósításában és céljaik elérésében. Az IFIX legfőbb célja pedig az ifjú
sági munkanélküliség visszaszorítása, valamint egy aktív és összetartó kö
zösség kialakítása, a fiatalok kivándorlásának visszaszorítása érdekében.
Ada többnyelvű és multietnikus közösségének nagy szüksége van a kulturális
identitás és a hagyományok ápolására, megőrzésére, minden egyes helyben
élő etnikum szempontjából. Ezen munkálkodik az IFIX is, elsősorban olyan te
vékenységekkel, amelyek az etnikumok közötti toleranciát és együttműködést
segítik.
A hosszú évek munkái alapján, szervezetünk, arra a megállapításra jutott,
hogy egy sikeres működtetéséhez, szükség van egy közös térre, ahonnan az
ötletek elindulhatnak. Ebből kifolyólag 2010 márciusában megnyílt az IFIX közösségi tér, mely a hét minden napján 12 és 20 óra között olyan rendszeresen
megszervezett programoknak ad otthont mint a délutáni pótóra kis iskolásoknak, film klubok, játék délutánok, nyelvi és kulturális programok.
A tagosodásnak csak egy feltétele van, a korhatár. Tehát, tag lehet minden 15
– 30 év közötti aktív és saját és társai életének jobbá tételéért tenni akaró fiatal.
Szervezetünk tevékenységének középpontjában az elmúlt 3 évében a nemzetközi ifjúsági programok szervezése és e programokon való részvétel került. Elsősorban az Erasmus+ programnak hála az említett időszakban Ada
község területén közel 500 fiatalt láttunk vendégül Európa 25 országából. Az
IFIX jóvoltából, pedig közel 100 vajdasági fiatal vehetett részt különböző nemzetközi programokon Spanyolországtól kezdve, Németországon át egészen
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Örményország. Ezen programok tervezése és szervezése továbbra is napirenden van, melyre folyamatosan várjuk az érdeklődőket.
Szatmári Fiatalokért Kulturális Egyesület, SZAFKE, Szatmárnémeti
Ne tévesszen meg senkit, hogy az alakulás éve 2014, mert az egyesület tagjai több évtizedes civil területen jegyzett tevékenységet tudhatnak maguk mögött, s több más szervezetben, egyesületben tagok vagy működnek közre szak
képzettségüktől függően. Az egyesület három éve létezik, de mostanra állt fel
mögé egy olyan fiatalos bázis, amely képes arra, hogy immár jogilag is jegyzett
keretek között tevékenykedjen a közösség érdekében.
Mivel a tagok már számos uniós projektben vettek részt, mind az ifjúsági
cserékben, mind a non-formális képzésekben látnak lehetőségeket, s az itt tanultakat akarják hasznosítani a helyi közösség számára, hogy annak tagjai leküzdhessék a képzettségben való lemaradást az uniós átlaghoz képest, s ezzel
könnyebb legyen a beilleszkedés az európai ifjúsági közösségekbe.
A tematikus rendezvényeink között számos olyan sorozat található, amely
célja, hogy aktív közösségi emberekké tegye a 16-35 év közötti fiatalokat annak érdekében, hogy megfelelő legyen a képviseletük minden szinten. Éppen
ezért foglalkozunk azzal, hogy olyan tanácsadással és segítői előadásokkal forduljunk a fiatalok felé, amely során szélesíteni tudják tudásukat, s magabiztosabban tudnak belevágni olyan tevékenységekbe, amelyekbe azelőtt nem.
A Szatmári Fiatalokért Kulturális Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy min
den lehetséges módon elősegítse a Szatmár megyei fiatalok itthon maradását
vagy hazavonzását. Több pilléren áll a szervezet: egyrészt nagyon erős a zeneikulturális pillér, mert korábbi felméréseink szerint nem annyira a jól fizetett
munkalehetőség az, ami haza vonzza a fiatalokat, hanem sokkal erősebb az a
tényező, hogy az egyetemi központokban igen erős a társadalmi élet, amelyből a fiatalok nehezen szakadnak ki, főleg akkor, ha egy olyan megyeközponttal kell megversenyeztetni a kínálatot, mint Szatmárnémeti, ahol bár az utóbbi időben fellendült a kulturális élet, de sohasem lesz mérhető Kolozsvár vagy
Debrecen, főképp nem a Budapest nyújtotta lehetőségekhez. Negyedik éve
szervezzük meg a Szatmárnémeti Utcazene Fesztivált, amely a régió kicsi, de
hangulatos fesztiváljává kezdi kinőni magát. Negyedik alkalommal szervez-
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zük meg a Szatmárnémeti Utcazene Fesztivált. Az ötletet a különféle európai
nagyvárosok hangulata ihlette, ahol utcazenészek tették igazán pezsdítővé az
életet. Az előző három alkalommal kiderült, hogy a porosnak vélt Szatmárnémeti kisváros lakossága is igencsak vevő egy fiatalos, üdítő, nem megszokott
fesztiválhoz, amely nem csak a színpadok környékét kelti életre, hanem a város köztereit is, mivel a verseny szabályzatának megfelelően a fellépők itt is
kis koncerteket adnak a járókelőknek, akik nem feltétlenül tudnak eljönni a
rendezvényre, de pár percre ki tudnak kapcsolódni. Idén először kötjük össze
StreetFoodFestivallal, amely azt jelenti, hogy nem csak a léleknek, de a testnek is üdítő pillanatokat szerzünk.
Az előző három alkalom ékesen bebizonyította, hogy szükség van egy ilyen
jellegű fiatalos fesztiválra. Nem csak a zenészek, de a színpadok mellett kiala
kított környezet is jellegzetes, s minden évben ezt a területet akarjuk fejleszteni. Szükség is van erre, hiszen a fiatalok többsége azért nem tér haza az
egyetemi központokból, mert véleményük szerint túl unalmas a város és kevés olyan szórakoztató rendezvény van, amely miatt érdemes lenne hazatérni. Pozitívum hogy az Utcazene Fesztivált ezek között emlegetik, de nem csak
a fiatalok, hanem számos más generáció tagja is. Olyan szórakozási lehetőség
ez, amely egyben kulturális feltöltődést is jelent a résztvevőknek, ezzel együtt
pedig emeli Szatmárnémeti ismertségét mind megyei, mind régiós szinten. Ez
utóbbira pedig nagy szüksége van a városnak s a lakóinak, hogy ne csak a bűn
üldözési stratégiák miatt legyen ismert.
Az előző évek során egyre nőtt a rendezvény népszerűsége. 2016-ban elérte a két városra – Nagykárolyban volt a nulladik nap, Szatmárnémetiben pedig
további három – számított tízezer feletti nézősereg, akik összesen hét színpadnál élvezhették a harminc zenekar és fellépő által biztosított garantáltan mi
nőségi zenét.
Mellette koncerteket és filmvetítéseket szervezünk, hogy a szürke hétközna
pok is színesebbek legyenek.
Második pillér az, hogy a fiatalokhoz az Európai Unió nyújtotta lehetőségeket közelebb hozzuk, mert szükségük van arra, hogy kitáguljon a horizont
előttük, s ne elégedjenek meg azzal a tudással, amit önmaguktól meg tudjanak szerezni, ugyanakkor érezzék azt, hogy bármilyen széles is Európa, azért a
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szülőföldjükre büszkék lehetnek s ide vissza kellene térniük minden kiszállást
követően.
A harmadik pillér a középiskolások életre való felkészítése. AZTAAA! vagyis
az Azonnal hasZnálható Tudás AkAdémiájA képzéssorozat azoknak a diákoknak szól, akik úgy gondolják, hogy az iskola nem pusztán a tanulásról szól, s
szeretnék a diáktanácsok révén többé vagy szebbé tenni az ott eltöltött éveket. Szól ez azoknak, akik már benne dolgoznak, hiszen a képzés sohasem árt,
de szól ez azoknak is, akik csak most csatlakoznának. Szatmár megyében élő
képzők tartanak iskolánként, külön-külön is kérhetőek a különböző iskolákban
működő diáktanácsosok révén, de vannak olyanok, amelyeket meghívott előadók tartanak, s így ezek összevont képzések Az egész sorozattal a diáktanácsosokat akarjuk felkészíteni a rájuk váró feladatokra, ugyanakkor ez egy életre való nevelési sorozat is, hiszen sokan „sterilen” kerülnek ki az iskolából, s az
élet őket sem kíméli.
Ungarisches Medien- und Informationszentrum, UMIZ, Felsőőr
Az UMIZ (Ungarisches Medien- und Informationszentrum – Magyar Média és Információs Központ) az 1973-ban alapított Alsóőri Magyar könyvtárból
alakult ki és 2001 óta az addig is meglévő önkormányzati épület könyvtárhelységeiben található intézményrészei mellett az Alsóőri Öreg Iskola Kultúrházban találta meg székhelyét. Sokrétű tevékenységeit számos bizottság ill. csoport keretében valósítja meg. Ezekből ezen a helyen csak kivonatszerűen említünk meg néhányat:
Nyelvtudományi bizottság: Az UMIZ bizottságaként működik a 2007 no
vemberében alakult meg Szoták Szilvia vezetésével az Imre Samu Nyelvi Intézet. Az MTA nyelvi irodáinak sorában ötödikként megalakult kutatóintézet
interregionális központként három magyarlakta régióban – Burgenlandban,
Muravidéken és a horvátországi területeken - koordinálja a nyelvészeti kutatásokat. A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat részeként működő intézet a
többi régió nyelvészeivel együttműködve és összhangban és összehangoltan
végzi kutatásait a Szociolingvisztika, kétnyelvűség, kontaktológia, stb. témakörében.
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Irodalmi bizottság: Dr. Éva vezetésével az idén tartottuk meg 40-ik irodalmi
emlékesténket, amelyek keretében intézetünk irodalmi csoportjának rendszerint 14-20 tagja aktív közreműködést (szavalást il. egyéb szereplést) is vállal.
Óvodapedagógiai bizottság: Dowas Katalin vezetésével 2016-ben pre
zentáljuk az UMIZ gyermekeknek sorozat immár huszonötödik háromnyelvű
(magyar-német-horvát) kötetét. A gyermekkönyvek, melyek moduláris felépítésűek egy tematikus, illusztrált meserészből és ez ehhez csatlakozó kiterjedt
pedagógiai mellékletből (énekek, versek, újjátékok, körjátékok stb.) tevődnek
össze. A könyveket burgenlandi óvónők óvodai munkájuk során is használják
és többször is ki lettek tüntetve. A gyermekkönyvek mellé hangoskönyvek is
megjelentek.
Helytörténeti bizottság: Pósch Ferenc vezetésével intézetünk helytörténeti bizottságának elsődleges feladata felsőőri, alsóőri és őriszigeti helytörténeti
anyagok gyűjtése. Könyvtári és archiváló szerepünk mellett nem csak könyveket és publikációkat gyűjtünk, hanem régi fényképeket, képeslapokat, és olyan
dokumentumokat vagy kézzel írt anyagokat is, amelyek a hely történetéhez
kötődnek. A muzeális tárgyak gyűjtését és gondozását az Alsóőri Helytörténeti Múzeum végzi. A helytörténeti bizottságunknak 2016-ban jelent meg 6-ik
helytörténeti kiadványa.
Képzőművészeti bizottság: Dr. Otto Osztovits vezetése alatt képzőművészeti bizottságának feladata, hogy kidolgozza kultúrházunk kiállítási profilját, va
lamint hogy kiválassza a kiállító művészeket. Az Alsóőri Öreg Iskolában éves
szinten 5-6 egyéni vagy csoportos kiállítás megrendezésére szokott sor kerülni. Fennállásunk óta több mit 100 magyar művész állított ki házunkban.
Egyesületi bizottság: Az egyesületi bizottság szervezi az UMIZ együttműködé
sét a többi helyi érdekű egyesülettel és csoporttal. Ennek keretében pl. az Alsóőri énekkar részt vesz az UMIZ rendezvényein, csoportlátogatások alkalmából az UMIZ pl. a Helytörténeti Múzeumot is beépíti a programba, közös
projektkidolgozásokra is sor kerülhet mint ezt pl. több egyesületi kiadvány elkészítése folyamán történt együttműködés is bizonyítja, az egyesületek weboldalait az intézetünkkel közösen alkották meg, az UMIZ szervere biztosítja
ezen honlapok tárhelyét is.
Ifjúsági csoport: Az UMIZ keletkezése óta ifjúsági csoportot is működtet. Ez
a kör pl. rendezvények kapcsán fényképeket és videókat készít, informatikai

19

projektek lebonyolításánál segédkezik stb. Az ifjúsági csoport már több Európai Uniós projektben is részt vett határon túli ifjúsági hálózati együttműkö
dések megvalósításában. Mivel az ifjúsági csoport főként a helyi Kétnyelvű
Szövetségi Gimnázium diákjaiból tevődik össze és ők az érettségi után főként
Bécsben tanulnak tovább, a csoporton belül nagyobb fluktuáció is megfigyelhető.
Az UMIZ ezen felül alkalomadtán utazásokat szervez, határon átnyúló projektekben vesz részt, diplomamunka konzultálási feladatokat is, könyvbemutatókat, előadásokat, konferenciákat stb. szervez, több webszerverén keresztül számos honlapot, adatbázist működtet és 30.000 kötetes könyvtárának
könyvtári feladatait is ellátja.
Csík Terület Ifjúsági Tanácsa, CSTIT, Csíkszereda
Csík Terület Ifjúsági Tanácsa 1999 nyarán kezdte el tevékenységét azzal a
céllal, hogy összefogja a régió civil szervezeteit, hogy szervezett keretet adjon közös tevékenységeiknek. Eleinte csak egy pár szervezet tömörül az ernyőszervezet alá, mostanra majdnem mindenik helységnek van már saját ifjúsági szervezete, melyik a CSTIT-hez tartozik. A tagszervezetek összefogják
vidékük aktív fiatalságát és lehetőséget biztosít számukra, hogy közösségük
hasznos tagjaivá váljanak. Első rendű célunk az folytonos konzultációt tudjunk
biztosítani anyagi, adminisztratív és információs téren annak érdekében, hogy
a szervezetek hatékonyan és eredményesen tudjanak működni. Szervezetünk
székhelye Csík körzet központjában, Csíkszeredában, található, mint egy központi találkozó helye a fiatalságnak. Helyet ad vitáknak, brainstormingoknak,
tervezéseknek, szemináriumoknak, műhelymunkáknak, a tervezéstől a kivitelezésen át az értékelésig a tevékenység minden mozzanatában részt vesz, úgy
működik mint egy hatékony menedzser. Az információk, kiírások, felhívások
az irodába futnak be, innen továbbítódnak a tagszervezetek felé. Segítséget
kapnak a tervezésben és a kivitelezésben is. Irodánkban önkéntesek dolgoznak, több ágazatot is képviselve: pedagógusok, sajtósok, diákok, fotósok, üzleti, politikai és ifjúságpolitikai szférában dolgozók, pszichológusok. Eseményeinket számos intézmény támogatja: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megye
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Tanfelügyelősége, Hargita Megye Pedagógusok Egyesülete, Hargita Megye Ifjúsági és Sport Igazgatósága, Romániai Magyar Demokrata Szövetség.
Szervezetünk ernyőszervezetként működik, számos kisebb szervezetet foglal magába Csíkszereda környékéről. Változatos tevékenységeket szervezünk:
műhelymunkákat, fórumokat, szemináriumokat, képzéseket. Ezek tematikája
változatos. Rendszeressé váltak az európai polgársággal kapcsolatos előadásaink, képzéseink is. Mint kisebbségi csoport nagyon fontosnak tartjuk, hogy aktív résztvevői legyünk kisebbségi és többségi társadalmunknak egyaránt. Ennek érdekében próbálunk minél több helyi vagy regionális civil és állami szervezettel kapcsolatba kerülni. Tevékenységeink során egyaránt fontosnak tartjuk a magyar és a székely identitás, hagyományok, kultúra megőrzését egy
egészséges integrációval karöltve a többségi román társadalomba. Az elmúlt
években egyaránt szólítottuk meg a mezőgazdaságban dolgozó fiatalokat szemináriumokkal, vállalkozókat, pedagógusokat fórumokkal és továbbképzésekkel. Ifjúsági Konferenciáink elsősorban a közéletben tevékenykedő fiataljaiknak próbált kihívásokat és lehetőségeket mutatni. Szervezetünk tagja a Magyar Ifjúsági Értekezletnek, mely a mi szervezetünkhöz hasonlóan nemzeti
szintű ernyőszervezete a romániai magyar ifjúsági szervezeteknek. Ennek ke
retében részt veszünk Románia magyar ifjúsági politikájába. Nemzetközi képzésekkel és szemináriumokkal is ismerkedünk, szervezői és résztvevői minőségben is van már tapasztalatunk.
Részt veszünk ifjúságszakmai ernyőszervezetek munkájában. Rendszeresen szervezünk nemzetközi ifjúsági képzéseket, aktív partnerei vagyunk nemzetközi strukturált párbeszéd programoknak, melyeken a fiatalok közvetlenül
találkozhatnak és javaslatokat tehetnek a döntéshozóknak.
Ifjúsági központunk Csíkszereda központjában található meg.
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A projekt célja
A projekt céljainak illeszkedése a szakmapolitikai környezethez
és a konkrét célokhoz
• Projektcélokhoz való illeszkedés:
o P
 rojektünk széles körben von be ifjúságszakmai szereplőket, Romániá
ból, Szerbiából, Ausztriából érkező partnereink hozzájárulnak a nemzet
közi együttműködési lehetőségek kiaknázásához az ifjúságügy szolgáltatási környezetének területén.
o P
 rojektünk az ifjúságügy terén kíván együttműködést, nemzetközi ta
pasztalatcserét megvalósítani, ezáltal a jövő nemzedékeiért, ennek ré
szeként a hátrányos helyzetű és perifériára szorult, marginalizált ifjú
sági csoportok esélyteremtéséért, eléréséért (korai iskolaelhagyók, romák és etnikai vagy szociális kisebbségben élők, NEET-fiatalok) is tenni a
szolgáltatási környezet fejlesztésével.
o N
 agy hangsúlyt fektetünk a szolgáltatási környezet működtetésében al
kalmazott nemzetközi módszerek megismerésére, a jó gyakorlatok át
vételére, azaz a hatékony, bevált módszerek adaptálására.
o A
 választott partnerországok társadalmi-gazdasági helyzete nagyjából
azonos, az ezekben az országokban élő fiatalok generációs sajátossá
gai időbeli egyezést mutatnak (hiszen mérhető a nyugat-európai orszá
gokhoz viszonyított megkésettség). Ennek révén a nemzetközi együtt
működés lehetővé teszi, hogy a kelet-közép-európai országok ifjúsági
korosztályának eléréséhez kapcsolódó eszközök, módszerek könnyen
adaptálhatóak, átvehetőek legyenek.
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o A
 projektesemények, a választott módszertár, a kiadványok, a folyamatos partnerek közötti kapcsolat hozzájárul a partnerek ifjúsági munka
területén végzett szolgáltatói tevékenységének fejlődéséhez, mely mi
nőségbeli változást hoz létre a konkrét szervezetek, azok munkatársai,
valamint az adott lokalitás, az adott nemzeti ifjúságpolitika működésében. A hatékony együttműködés és sokszálú kapcsolódás pedig kulcsa a
fenntarthatóságnak is.
• S zakmapolitikai környezethez való illeszkedés:
o A
 projekt megvalósítása során sokféle háttérrel, különféle szemlélet
móddal érkező szakemberek, közösségek találkoznak, így az alkalmazott eszköztár nagyon széles körű.
o A
 partnerországok hasonló szociokulturális környezete révén a fiatalok
generációs sajátosságai nagy átfedést mutatnak, így az adaptálási folyamat valóban eredményes tud lenni.
o A
 bevont partnerek és a pályázó szervezet közös célja, hogy az ifjúsági
munka szerves részét képező szolgáltatói környezet hatékony fejlődé
se valósulhasson meg, melynek elsődleges kritériuma a célcsoport szé
les körű elérése. Ennek érdekében adják saját tudásukat és módszereiket közös felhasználásra, mely lehetővé teszi az ismeretek bővítését, a
jó gyakorlatok cseréjét és az innovatív együttműködéseket.
o A
 z elinduló fejlesztési és adaptálási folyamatok hozzájárulnak az adott
ifjúságszakmai közösség kapacitásbővítéséhez. Ezen túlmenően azonban az adott lokalitás, valamint a szervezetek saját kapcsolati hálóján
keresztül még azon is túl fut a fejlesztési folyamat hatása és ennek
nyomán a projekt fenntarthatósági kritériumai is erősödnek.
o A
 mikrokörnyezeten túl – különösen Magyarország tekintetében – várjuk, hogy a projekt jó például szolgálva járjon az országos ifjúságszak
mai közegen belül is, eljutva egészen a makroszintig, az ifjúságpolitikai
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és döntéshozói körökig. Egésze és részelemei is pilotprojektként tudnak
működni, így segítve a szakma univerzális fejlődését, a nemzeti szintű
cselekvési tervekhez (pl. Nemzeti Ifjúsági Stratégia) való kapcsolódást,
egyfajta adaptálást biztosító környezet megteremtését.
Az ifjúsági terület áttekintése: ifjúságügytől az ifjúsági szolgáltatásokig
„Amennyiben önkormányzati ifjúságpolitikáról beszélünk, magával az
Alaptörvénnyel kell kezdenünk, mely a hierarchia legmagasabb fokán áll. A
törvény kimondja, hogy Magyarország védelmezi a gyermekek és az ifjúság
érdekeit, előtérbe helyezi az ifjúságot, kimondottan az oktatásra, nevelésre,
a létbiztonságra fordít figyelmet. Ezen kívül még több dokumentum is ezeket a célokat tartja szem előtt. Ilyen például maga az Európai Bizottság Fehér
könyve és több ENSZ egyezmény is (pl. Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény,
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya, valamint az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény). Ezekben olyan irányvonalakat láthatunk,
melyekhez az önkormányzat támogatása elengedhetetlen.
A magyar ifjúságpolitika irányait a 88/2009. (X. 29.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) határozza meg, amely felvázolja az ifjúsági korosztályok fejlődésének optimális irányait. Célja, hogy hosszú távon irányt
szabjon az ifjúság életfeltételeinek javításához, segítséget nyújtson a szféra valamennyi szereplőjének az ifjúsággal kapcsolatos intézkedések tervezéséhez,
szervezéséhez és végrehajtásához. A NIS – mint keret – lehetőséget ad arra,
hogy kormányzati ciklusokon átívelő célokkal és irányokkal lehessen tervezni.
Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének közvetlen jogforrása a
2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról, melynek 13. §. (1) bekezdésének 15. pontja a települési önkormányzat feladatai között felsorolja
a sport és ifjúsági ügyeket, mint kötelező feladatot. E törvény nem határozza meg pontosan a település önkormányzatának ifjúságpolitikai feladatait, hiszen azok függnek a lakosság igényeitől, illetve az önkormányzat anyagi lehe
tőségeitől.
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Az ifjúsági célcsoport – igazodva a felhasznált szakmai anyagokhoz – a
12–30 éves korosztály. Ez a szociológusi behatárolás szerint magában foglalja
mind az „Y”, mind a „Z” generációt. Az ifjúsági szakma célja, hogy olyan életteret hozzunk létre a fiatal generáció számára, amelyben látják a jövőbeli lehe
tőségeiket, biztosítva érezzék magukat mind anyagi értelemben, mind az élet
egyéb területein. Fontosnak tartjuk egy olyan szakértő réteg megteremtését,
akikhez bátran fordulhatnak, amikor nehézségekbe ütköznek; tanácsot kérhetnek. Napjaink egyik szembetűnő problémája az elvándorlás. Ez sajnos Magyarország keleti felét nagymértékben érinti, éppen ezért a kiemelt feladatok
közé tartozik az, hogy itt teremtsünk lehetőségeket a fiataloknak, vagy éppen
tanulmányaik elvégzése után is visszavágyódjanak, itt telepedjenek le, alapítsanak családot.
Amennyiben össze szeretnénk foglalni az eddig elhangzottakat, megfogalmazhatjuk, hogy fontos egy olyan ifjúság kinevelése, akik erkölcsileg, a szabályokat, elvárásokat betartva biztosítják magának a kiöregedő, mostani felnőtt,
dolgozó lakosságnak az utánpótlását.
Kiemelten fontos, hogy az ifjúság, ez a sokféle, különböző nézeteket valló,
egyedi réteg, a középpontba kerüljön.
A fiatalok a legkülönfélébb közösségi tereket értelmezik, érzik sajátjuknak.
Közösségi térként használják az utcát, a kávézókat, mozikat, klubokat, művelődési házakat, plázákat, játszótereket, teaházakat. Ezekben a közösségi terekben zajlanak a legfontosabb kortárs interakciók, itt szerzik a tapasztalatok jelentős részét, összegezve a társadalmi tanulás kitüntetett tereit. Számos közösségi teret azonban nem ismernek el sajátjuknak a fiatalok. Jellemzően azokat,
amelyek nagyon kötött szabályok szerint használhatóak, illetve a szabályalakítás mechanizmusába nem szólhattak, szólhatnak bele, vagy különböző más
csoportokkal, rétegekkel kénytelenek megosztani azt. A fejlett ifjúságpolitikával rendelkező országokban az ifjúsági klubok, ifjúsági centrumok létrehozása régóta prioritás. Ezek olyan közösségi terek, melyek használati szabályait
a fiatalok és a felnőttek közösen alakítják ki, és ezek betartásáért is közösen
felelnek, mondhatjuk úgy: közösségi működésűek. A ma realitásait ismerve
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azonban a legszebb, legjobban felszerelt ifjúsági közösségi térben sem szívesen töltik el idejüket a fiatalok, ha készen kapják. Célszerű és szükséges a ki
alakításba, tervezésbe, működtetésbe egyaránt bevonni képviseleteiket, vagy
magukat a fiatalokat. A közösségi terek a rendszeres együttlétre épülő szolgáltatásokat valósítják meg. A fiatalokról és fiataloknak szóló szolgáltatásokat
olyan fizikai és humán környezetben és formában kell megvalósítani, amely
megfelel a szolgáltatások által elérendő tartalmi céloknak. A humán és fizikai
feltételeket egyaránt biztosítani kell. Ha ezen feltételek nem támogatják az elérni kívánt célokat, akkor diszharmónia, hiányos komfortérzet alakul ki a résztvevőkben, használókban, sőt akár hiteltelenné is válhat az egész folyamat.
Magyarországon a mai értelemben vett ifjúsági házak a 80-as évek végén
alakultak ki, majd a rendszerváltozást követően a 90-es években terjedtek el
a francia mintára kialakított ifjúsági információs és tanácsadó irodák, ahol a
fiatalok számára nemcsak kulturális programokat szerveztek, hanem az ő igényeikhez igazított szolgáltatásokat is nyújtottak, melyek az információszolgáltatásokon túl egyéb, tanácsadás-jellegű – prevenció, pályaválasztás, intimitás,
diákjogok, stb. – szolgáltatásokkal is rendelkeztek, szakemberek bevonásával.
Az információs és tanácsadó irodák nemzetközileg elfogadott ajánlások és minőségbiztosítás alapján tevékenykednek, mely címet egy arra hivatott bizottság adományozhatott csakis az adott ifjúsági háznak. Szintén az ifjúsági házak
minőségbiztosítási rendszerébe tartoznak az információs pontok, melyek kevesebb szolgáltatással, kisebb eléréssel, adott esetben kevesebb programmal
érik el a fiatalokat, de fontos tényezői a magyar ifjúságügynek. A 2000-es évek
közepén, Magyarországon 22 ifjúsági információs és tanácsadó iroda működött, köztük a Mustárház is.
A 2000-es évek második felében uniós forrásokból kialakításra kerülhettek
ifjúsági közösségi terek, melyek jelentős része ugyan ifjúsági információs és
tanácsadó irodaként lett kialakítva, de a címet nem a szakbizottság adta, így a
szolgáltatások minőségbiztosítása kérdőjeles.
Az 5 ezer fő alatti településeken 2010 után lehetséges működtetni Integrált Közösségi Szolgáltató Teret (IKSZT), melyeknek szintén van kötelezően
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ellátandó ifjúsági feladatkörük, de működésük ifjúsági szempontból nagyon
esetleges, kezdetleges, sok esetben nem felelnek meg a kor szellemének, főleg a szakemberek hiánya miatt.
2013 végén egy uniós kiemelt projekt, az Új Nemzedék Jövőjéért Program
keretében az országban 20 helyen alakították ki az Új Nemzedék Kontaktponto
kat, melyek főleg a fiatalok pályaválasztását, munkahelyi elhelyezkedését voltak hivatottak segíteni. A kiemelt projekt újratervezésében már ezen elvek
nem érvényesülnek, a 2015 végén induló 5 éves új program újratöltése jelenleg folyamatban van.
Az ifjúsági információs és tanácsadó irodák minőségbiztosítási sztenderdjét az EYRICA (Európai Ifjúsági Tanácsadó Irodák Konföderációja) adja. A hazai
viszonyokra készített ajánlásokat a HAYICO készítette el, melyet 2014-ben az
Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége (ISZOSZ) aktualizált.
Ifjúsági szolgáltatás ezek alapján: az ifjúság – kiemelten 10–30 év közöttiek
– számára elérhető, nyitott szolgáltatás, amely figyelembe veszi a korosztály
egyéni és társadalmi szempontból vett sajátosságait és ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy az elért fiatalok a társadalom aktív és tudatos résztvevőivé váljanak.
A fenti cél elérése érdekében alaptevékenységként foglalkozik a fiatalokkal.
Nyitott szellemiségű módszertannal dolgozik ifjúsági klubok, ifjúsági projektek, ifjúsági központok, ifjúsági házak működtetésében vagy felkereső ifjúsági
munka keretében.
A nyitott ifjúsági munka jellemzői:
– egyszerre veszi figyelembe a korosztály sajátosságait és közvetíti a felnőtt társadalom értékrendszerét,
– iskolarendszeren kívül valósul meg,
– térítésmentes,
– önkéntesen igénybe vehető,
– valós életben felmerülő szituációkat dolgoz fel,
– támogató attitűddel rendelkezik,
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– r észvételt biztosít demokratikus döntéshozatali folyamatokban a terve
zéstől a megvalósításon át az értékelésig,
– alkalmazkodni tanít egy változó világban,
– hiteles és megbízható,
– kritikai gondolkodásra nevel,
– alulról jövő és önszerveződő kezdeményezéseket támogat,
– diszkrimináció- és előítélet-mentes,
– hozzáférhető,
– politikai, vallási és gazdasági érdekek nem befolyásolják a működését
– az ifjúságsegítő és a fiatalok között partneri viszony áll fenn
– innovatív, attraktív és megújulásra képes,
– lehetővé teszi a részvételt a fiatalok számára helyi, regionális, országos
és nemzetközi színtereken egyaránt.
A fiatalokkal végzett munka interdiszciplináris, horizontális megközelítésű.
A fenti szolgáltatások egymástól térben és időben nem elválaszthatóak, csak
prioritásbeli eltérések lehetnek a megjelenési formáik között.
Szakmai felelősségvállalás: Az ifjúsági szolgáltató tevékenysége és munka
társai példaképek a fiatalok számára. A szolgáltató azok által mérettetik meg,
akik magukat hozzá mérik; legfontosabb visszacsatoló és ellenőrző szervét maguk a fiatalok jelentik, ezért óriási felelőssége van minden ifjúsági szolgáltató
nak, amelynek tudatában kell végeznie a tevékenységét.”
Ifjúságügy, ifjúsági munka
„Az európai fősodor az ifjúsági munkát az ifjúságügy gyakorlati részeként
értelmezi, ahol az ifjúságkutatás során felmerült problémákat, az ifjúsági (köz)
politika transzformálja feladatokká és az ifjúsági munka építi be ezen feladatokat, megoldásokat, módszereket a mindennapokba”.1 A célcsoport tekintetében egyszerre van jelen az univerzalitás, azaz a nyitott tevékenységekre
1

Nagy, Á. (2016): Az ifjúsági munka három tradíciója és magyarországi értelmezése.
In: Elek, T. (szerk.): 25 év. Jelentés az ifjúságügyről. Budapest, Iuvenis – Ifjúságszakmai Műhely, Ifjúságszakmai Együttműködési Tanácskozás. 115-131.pp.
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épülés, valamint a szűk célcsoport elérése. A célok tekintetében is széles a
skála az általános érvényű személyes fejlődéstől a konkrét problémakezelésig.
Az ifjúsági munka feladatrendszere éppen ezért az önkéntes részvételt szorgalmazza és mozdítja elő, nemformális eszközöket használ és egyszerre tartja
szem előtt a személyes és a társas kompetenciafejlesztést.
Az ifjúsági munka figyelembe veszi, hogy a pedagógiai eszközök jelenlét
a formális oktatási kereteken túl is elengedhetetlenek a szocializáció szempontjából. Ugyanakkor erre válaszul egy, a hagyományos oktatási struktúrát
felülíró eszközrendszert és szemléletmódot kínál. Hiszen „a kevéssé intézményesített pedagógia tér (vö.: a szabadidő intézményesítetlenségével), sokkal
mozgékonyabb, dinamikusabb és mindig a konkrét élethelyzetből indul ki, így
a legkevésbé teremti újra a korábbi hatalmi helyzetet. Az ifjúsági munka ilyen
értelemben nem egyszerűen a hagyományos intézményi tér kibővítése. Az ifjúsági munka lényege ellentmondásosságában és változatosságában rejlik,
amely sokkal inkább >>modellezi<< a való világot, mint a hagyományos pedagógiai intézmények zártsága és tervezettsége”.
Az ifjúsági munka alapmotívumai éppen ezért a széles körű elérés, a sokszínű és változatos gyakorlatok és módszerek alkalmazása, valamint a strukturált
és kevésbé szervezett keretekkel bíró programok, szolgáltatási környezet biztosítása. A pedagógiai szerepen túl a szolgáltatási folyamatok is nélkülözhetetlen elemei a térnek, melyek a fiatal generációk igényeinek figyelembevétele
révén újabb és újabb módszerek életre hívását követelik meg. Köszönhetően
annak, hogy az ifjúsági munka kiemelt szereppel bír az egyén és a társadalom
közötti kommunikációban, a szocializáció szerves részét képezi. Ennek részeként társas érintkezéseket teremt, segíti a fejlődést, problémakezelési lehetőségeket biztosít, önállóságra nevel, kommunikációt fejleszt, kezdeményezőkészséget javít.
Az alacsonyküszöbőséget és az anonimitást az ifjúsági munka alapvetésként kezeli, személyiségközpontúság, nyíltvégű szerkezet és önkéntesség alapú szerveződés jellemzi. Köszönhetően annak, hogy nincsenek kötött normák,
belülről folyamatosan alakítható, így a működés reflexiókra épül – elsődlegesen a célcsoport igényei, szükségletei mentén. Az ifjúsági munka a tantervek és képzési szintek formális és merev rendszerével szemben folyamatos
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fejlődést mondhat magáénak, köszönhetően nem csupán a szigorú keretek hiányának, hanem a közvetlen és szervezeti befolyástól való mentességnek is.
Az iskolai keretek közötti napirendszerű működés az ifjúsági munka esetében
teljesen idegen, a nyitottság és a rugalmasság elve érvényesül, miközben széles nem-formális eszköztár és folyamatos kommunikáció szervezi, alakítja a
célcsoporttal közös munkát. A kényszerek hiánya magával hozza a fiatalok nagyobb mértékű nyitottságát, elköteleződését, míg az alacsonyküszöbű hozzáférést a feltételektől, kritériumoktól való mentesség teszi lehetővé.
Az ifjúsági munka egyszerre hordozza a pszichológiai-pedagógiai hagyomány és a szociológiai-társadalmi gyökerek kettősségét. Nem elég csupán alternatív pedagógiai módszerként rátekinteni, hiszen integrációs eszközként figyelembe veszi és reflektál a társas környezet hatásaira, hidat épít az egyén
és a társadalom közé a tanulási folyamat során. „Összességében az ifjúsági
munka nem tart igényt hatósági, csak szolgáltatói szerepkörre, a nem-formális
módszerek primátusát vallja, a szabadidős közegnek kiemelt figyelmet szentel
és alacsony küszöbű, nyíltvégű pedagógiai folyamatban gondolkodik. Újjáértelmezett feladatát eképp fogalmazhatjuk meg: a választásos életrajz kapcsán
az autonóm életvilágok sokféleségének támogatása és a társadalomba való
beilleszkedésnek összeegyeztetése a fiatalkorban, mint önálló életszakaszban,
és mint a felnövés folyamata során (vö.: a Nemzeti Ifjúsági Stratégia küldetésével), annak érdekében, hogy az életpálya nagyobb törésektől mentes folytonossága megőrizhető legyen”.
Helyi ifjúsági munka és szolgáltatások
„A helyi ifjúsági feladatok ellátását tekintve fontos jellemző, hogy az önkormányzati törvény értelmében kötelezően ellátandó feladatnak minősül az
ifjúságügy.2 E szempontból az ifjúsági munka részét képezi az önkormányzati
kapcsolattartás és együttműködés a szakemberek és a civil szereplők részéről
is. A helyi ifjúsági szolgáltatások köre kiemelt jelentőséggel bír a helyi, térségi
vagy akár tágabb értelemben vett folyamatok elindításában, gondozásában,
fenntartásában és fejlesztésében. A célcsoport számára egyszerre jelentenek
2

Nagy, Á. et al. (szerk.) (2014): Ifjúságügy. Budapest, ISZT Alapítvány – Enigma 2001.
Kiadó.
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információforrást, közösségi részvételt, programszervezést, tanácsadást és
szabadidő eltöltési lehetőségeket. Ezen szolgáltatási körön belül beszélhetünk
ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatásokról, ifjúsági közösségi terekről
és felkereső ifjúsági munkáról.
Az ifjúsági szolgáltatások fejlesztő célzattal biztosítják a célcsoport elérést,
miközben segítik a szocializációs folyamatot. Mobilitás szempontjából beszél
hetünk kitelepülésről (helyszínfüggetlenség esetén) vagy a létrehozás helyszínén elérhető szolgáltatásról. Az idődimenziót tekintve lehet egyszeri, ismétlődő vagy folyamatosan elérhető, hozzáférhető. Szolgáltatási típusok szerint
létezik elsőfokú szolgáltatás, mely egyszeri részvételt, könnyen és gyorsan
megoldható nehézség kezelését jelenti, ahol inkább a tájékoztatás játssza a
főszerepet és nem elsődlegesen a fejlesztés. A másodfokú szolgáltatások ezzel
szemben visszatérő vagy folyamatos segítő, támogat tevékenységet foglalnak
magukba, melyek legfontosabb kritériuma a szolgáltató személy vagy személyek felkészültsége, szakmai tudása. A szolgáltatások elérhetőségét tekintve
külön kategória az alacsonyküszöbű szolgáltatás, mely könnyű, feltételek nélküli hozzáférést biztosít, az érintettek szükségleteire épít, titoktartás, ingyenesség, anonimitás jellemzi, mely közegben csupán a résztvevő saját elhatározása tekinthető kizárólagos belépési kritériumnak.
A komplex szolgáltatások ellátása megköveteli a kompetenciahatárok is
meretét és a szakemberek, szakmai hálózatok közötti együttműködést. Lehetővé teszi a tevékenységek koncentrálását, miközben felerősíti az informális
hálózatok szerepét, folyamatosan figyeli és monitorozza a célcsoport igényeit, nehézségeit, majd ezeket továbbítva szervezi a naprakész szolgáltatások és
szereplők körét. Szolgáltatási szintek tekintetében léteznek ifjúsági információs pontok (elsődleges a tájékoztatás), ifjúsági információs és tanácsadó irodák (tájékoztató és segítő, valamint kiegészítő szolgáltatások), ifjúsági szakmai
módszertani központok (az előbbiek kiegészítve az ifjúsági szolgáltató környezet egyéb szereplőinek szakmai támogatásával, valamint országos hálózatfejlesztéssel), mobil ifjúági szolgáltatások (a célcsoportot helyben felkereső információszolgáltatás és tanácsadás).
Az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatások segítenek a fiatal
korosztály problémáinak megoldásában, informálják a célcsoportot, közvetítenek az intézmények és az érintettek között, támogatják a társadalmi
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szerepvállalást, prevencióban működnek közre, segítik a fiatalok szükségleteinek megismerését, becsatornázását. Szabadidős tevékenységeket szerveznek,
kortárs és közösségi környezetben egyéni és társas készségeket fejlesztenek,
elősegítik az aktív részvételt, öntevékeny életmódot. Emellett léteznek úgyne
vezett kiegészítő szolgáltatások, melyek szélesebb körben biztosítják a korosztály elérését, támogatását. Ilyen szolgáltatások közé sorolhatjuk például a számítógép-, internethasználatot, a fénymásolást, a terembérbeadást, jegyértékesítést, a pályázati tanácsadást, az egészségügyi szűréseket, a felkereső ifjúsági munkát, a tábor- és rendezvényszervezést, az önkéntesek fogadását. Az
ifjúsági közösségi terek közé soroljuk az ifjúsági klubokat, a játszóházakat, a
játszótereket, a multifunkcionális ifjúsági közösségi tereket, a gyermekházakat, valamint az ifjúsági házakat.
Felkereső ifjúsági munka
Az ifjúsági szolgáltatások részét képezi a felkereső ifjúsági munka is, mely
során a szakemberek, ifjúsággal foglalkozók az érintett korosztályt saját kör
nyezetünkben keresik fel. Ez lehet lakóhely, iskola, munkahely, szabadidős közeg, a cél, hogy nem a fiatalok mennek helybe, hanem a szakemberek keresik
fel a fiatalokat, hogy a szolgáltatásokat elérhetővé tegyék számukra. A felkereső ifjúsági munka főként az informálás és tanácsadás feladatok köré épül,
azonban a közösségfejlesztésben is jelentős szerepet tölt be. Ez a folyamat pedig magában foglalja a fiatalok saját közösségeinek, szervezeteink kialakítását,
a szélesebb körű szolgáltatás-igénybevételt. A felkereső ifjúsági munka lehetőséget teremt az egyéni és a csoportos elérésre is, célja, hogy az egyébként feszélyezett szituáció, formális környezet akadályoztató attribútumait kiszűrve,
közvetlenül és meglehetősen magas hatásfokkal (hiszen helybe megy az ifjúsági szakember) érje el a célcsoportot.
A felkereső ifjúsági munka az ifjúsági szolgáltatások nyújtását túl elsődlegesen a rugalmas és hatékony célcsoporttal való kapcsolatépítést tekinti elsődleges céljának, egy olyan környezetben, ahol a fiatalok saját kortársaikkal
találkoznak, ahol a szocializációs folyamat zajlik. Sajátos érintkezési formájának köszönhetően a fiatalokat egyenlő felekként vonja be az ifjúsági munka támogató közegébe, miközben felelősségvállalásra készteti az érintetteket
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azáltal, hogy objektív kapcsolatot épít ki mind a célcsoport tagjaival, mind az
adott problémával. A felkereső munka egyik típusát a hátrányos helyzetű fia
talok elérése adja, mely nagyban reflektál az érintettek szociokulturális köze
gének sajátosságaira („különálló” felkereső munka”), míg másik formája az ifjúsági közösségi terekben vagy bizonyos intézményi keretek között elérhető
szolgáltatások kihelyezését, más helyszínen való hozzáférését foglalja magába
(„kiterjesztett” felkereső munka). Ezek mellett azonban a felkereső tevékenységekhez sorolható az utcai szociális munka is, melynek célja a veszélyeztetett
csoportok, a speciális segítésre szorulók, kallódó-csellengő fiatalok, valamint
a gyermekvédelmi támogatásra szoruló érintettek azonosítása. Tartalmát tekintve a felkereső munka az alábbiakat összegzi: prevenció, tanácsadás, segítségnyújtás, kríziskezelés, intenzív gondolkodás, pályaorientációs tanácsadás,
szocio-kulturális igényekre szabott nem-formális pedagógiai módszerek alkalmazása, mediáció, kirekesztett fiatalok részvételének támogatása.
A felkereső munka további speciális formája a mobil ifjúsági szolgáltatások
köre, melynek célja, hogy olyan helyeken legyen lehetőség a különböző szol
gáltatásokhoz való hozzáférésre, ahol egyébként ennek nem lennének meg
a feltételei. Nagy hangsúlyt fektetnek a közösségfejlesztésre, a nem-formális
eszközökre, az interakciók és a személyes elérés az elsődleges szempontoknak számítanak. Tevékenységeik az internethasználattól kezdve a szabadidős
eszközök biztosításán át a tematikus tanácsadásig kínálnak elérési módokat.
Virtuális ifjúsági munka
Az ifjúsági munka a célcsoport adta érintettség okán nem hagyhatja reflexió nélkül a fiatalok szabadidő-fogyasztásának átalakulását, így a felkereső ifjúsági munka logikáját követve az online térben is megjelenik. Fontos szempont, hogy a mostani ifjúsági generáció tagjai egyre fiatalabb korban és egyre
inkább ellenőrzés híján lépnek be az internet világába, használnak digitálisonline eszközöket. Nem csupán szabadidős, de szocializációs közegként is viselkedik a világháló, így elengedhetetlen, hogy az infokommunikációs eszközök használata megjelenjen az ifjúsági munkában is.
Az online ifjúsági munka lehetőséget nyújt már létező közösségek új kommunikációs felületének kialakítására, online közösségek létrehozására vagy
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online megjelenésre. Tevékenységeit tekintve ez lehet prevenció, promóció,
komplex ifjúsági munka; utóbbi jelentheti az online-offline tevékenységek
párhuzamos voltát, az online személyes ifjúságsegítést vagy az online csoportos ifjúsági munkát. Feladatait és céljait tekintve a legfontosabbak: a kockázat
minimalizálása a célcsoport énközlései során, a személyes ifjúságsegítés szemlélete és szerepe érvényesüljön, kritikai gondolkodás erősítése, közösségfejlesztés, védelem az áldozattá válástól, aktív állampolgári szerepek átvétele.
A virtuális ifjúsági munka leggyakoribb eszközei: kreatív és sokféle virtuális,
audiovizuális élményt adó elemek alkalmazása a honlapszerkesztés, a kommunikáció és az információátadás során. Formái megkülönböztethetőek a válaszadás jellemzőit tekintve: azonnali vagy késleltetett, egyéni vagy csoportos,
közvetett vagy közvetlen stb.”
A projekttevékenységek és az alkalmazott feldolgozó módszerek
„Programunk első részérében áttekintjük, és minden résztvevő számára egyértelműsítjük, hogy mit szeretnénk elvégezni, ez egy kick-off meeting
lesz, itt alakítjuk ki a feladatokat, a közös kommunikációt, a kapcsolattartás
szintereit. Ezt követően egy ifjúsági konferenciát szervezünk meg, melyen a
szakma, a fiatalokkal foglalkozó szervezetek részére mutatjuk meg az ifjúsági információszolgáltatás területét, fontosságát, kihívásait, egyúttal a résztvevők is bemutatják saját ifjúságügyi helyzetüket. A projekt következő szakaszában Magyarországon és Romániában legalább 100-100 fős kutatást végzünk el a területhez, illetve a témakörhöz kapcsolódóan. Mivel minden projektrésztvevő az ifjúságügyben tevékenykedik, így a szakemberek elérése
könnyen megoldott; magyar részről benne vagyunk minden releváns országos ifjúsági, ifjúságszakmai szervezetben (Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége, Nemzeti Ifjúsági Tanács, Eurodesk, Magyar Ifjúsági Konferencia) és
ugyanez elmondható romániai partnereinkről is (Magyar Ifjúsági Értekezlet,
Romániai Ifjúságszakmai Társaság). A kutatást és annak eredményeit követően egy előre meghatározott tematika szerint műhelyeket tartunk a partnerek
és magyar szakemberek bevonásával, illetve releváns szakértőket az Európai
Unió országaiból. Mivel minden együttműködő nemzetközi ifjúsági területen
is tevékenykedik, ezért uniós szakértők bevonása szintén nem fog problémát
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okozni. A konferenciát követően egy olyan műhelyt szervezünk meg, melyen
részleteiben is átbeszéljük a partnerekkel az egyes műhelyeket, tanulmányutakat, egyúttal közösen határozzuk meg az egyes műhelyek találkozók részleteit is. A projekt következő szakaszában műhelyeket és tanulmányutakat szervezünk meg, egymásra épülve. A 4 napos műhelyek között tanulmányutakra is
megyünk; itt terepen tapasztaljuk meg, hogy az országban más ifjúsági szolgáltatók hogyan működnek és dolgoznak, egyúttal számukra is átadjuk az időközben megszerzett tapasztalatainkat személyesen is és bemutatjuk projektünket, annak célkitűzéseit. A projekt első részének a végén ismételten tartunk
egy szakmai konferenciát a disszeminálás és információátadás jegyében, valamint még a projektszakasz közben elkészítjük 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 tartunk és a megszerzett tudásunkat, tapasztalatainkat közvetlenül is a magyar ifjúsági szakma részére átadjuk. Fontosnak tartjuk a folyamatos értékelést, ezért egy értékelő műhelyt is
beterveztünk, mely egyrészt szakmailag tekinti át a projektben résztvevőknek
az elvégzett munkát, másrészt meghatározzuk benne az elkövetkező 1 év további cselekvéseit. A projekt második évében szintén tematikus műhelyeket
szervezünk az első év metodikája szerint, valamint tanulmányutakat, illetve
szintén elkészítjük a 2. év tapasztalatait összefoglaló módszertani kiadványt.
A műhelyeken, tanulmányutakon fókuszcsoportos kutatást is végzünk, ezzel is
alátámasztva a projektről készülő nagykutatási kiadványunkat, melyet a projekt végén adunk ki kötet formájában, illetve természetesen elérhetővé tes�szük mindenki számára online is honlapjainkon, facebook oldalainkon. A kutatási tevékenység tehát folyamatosan végigkíséri a projektet, így tudunk olyan
minőségű kutatási tanulmányt kiadni, amelyből más szakemberek is tudást és
tapasztalatokat vehetnek át. Éppen ezért is végzi szociológus a kutatást projektünkben.
A konferenciákon előadásokkal kezdünk, ezek általában olyan átfogó, az
adott témához kapcsolódó előadások, melyek releváns képet mutatnak be. A
konferenciák második részében az előadásokhoz, illetve a konferencia témáihoz kapcsolódó szekciók kerülnek megszervezésre, ezek részletezése az ütemterv cselekvési tervében kerül bemutatásra (ifjúsági házak és szolgáltatásaik,
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információs irodák, közösségi tér a fiatalok szolgálatában, felkereső szolgáltatások). Ezt követően a szekcióvezetők összefoglalják mindenki számára nagy
plénum előtt, hogy a szekcióban miről volt szó, milyen témák kerültek terítékre. A konferenciák második napján world café rendszerű pódiumbeszélgetések kerülnek megrendezésre a szakemberek részvételével, ezen az érdeklődők
közvetlenül beszélhetnek meg egy-egy témát a hazai és külföldi szakértőkkel,
szakemberekkel.
A műhelyeken bemutatásra kerülnek minden esetben az adott témához
kapcsolódóan a partnerország sajátosságai, irányai, elképzelései – például közösségi terek vagy ifjúságkutatások a partnerországban, mennyire jellemző,
mik vannak, milyen hiányok, igények lennének, stb. –, ezzel kapcsolatban minden esetben a partnerek készülnek fel, ezzel is elősegítve azt, hogy a szakemberek folyamatosan felkészültebbekké váljanak a projekt ideje alatt. Szintén
előadások és felkészülést követően tisztázásra kerülnek az alapfogalmak, illetve a témakör sajátosságai, mindezt gyakran európai dimenzióba is behelyezve. Minden projektpartner minden műhelyre hoz magával jó gyakorlatokat és
módszereket a saját országból és azokat bemutatja részletesen minden együttműködőnek. Ezek azok a jó gyakorlatok és módszerek, melyek aztán átvehetőek, adaptálhatóak is lehetnek az egyes együttműködőknek, illetve a magyarországi szakemberek számára továbbadunk. Minden műhelyhez kapcsolódik
kreatív munka is, amivel azt szeretnénk elérni, hogy a résztvevő együttműködő szakemberek maguk is átgondolják minden esetben a műhely munkáját és
mindezt kreatív foglalkozások és feladatok keretében lényegében be is mutassák. Minden műhelyt közösen megbeszélünk és értékelünk is, ezzel is a kockázatokat szeretnénk csökkenteni, egyúttal a projektet folyamatosan fejleszteni.
A tanulmányutakon felkeressük Magyarországon a releváns szereplőken
terepen, akik ifjúsági szolgáltatásokat végeznek. megismerkedünk helyben a
szervezet életével, tevékenységeivel, az adott lokalitás ifjúsági fejlesztési irányaival, stratégiájával, a település ifjúsági csoportjaival. Átadjuk részükre azokat a tapasztalatokat, amiket a projekt kapcsán megszereztünk, így multiplikáljuk a megszerzett tudást, ezzel is elősegítve, hogy a hazai ifjúsági szolgáltatók is fejlődjenek. Az eseményeken a diskurzus, a folyamatos párbeszéd lesz
jellemző.
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A tréningeken képzők sajátíttatják el a szakemberekkel a megszerzett tudást, mindezt előadásokkal, nem-formális szituációkkal és feladatokkal teszik
mélyebbé. A tréningeken fontos szerepet kap a párbeszéd, a diskurzus is, egyúttal az együttműködő partnerek megbeszélik a tapasztalatokat is, átadják
mindazt, amiket a projektszakasz során megtanultak. Kiválasztásra kerülnek
a jó gyakorlatokon és módszereken belül is a legjobbak, egyfajta „best of the
best” módszer.”
Eredmények hasznosulása
• A projekt konkrét várható indikátorai a következőek:
o A projektbe bevont külföldi partnerek: 4
o A projekt keretében szervezett tanulmányúton résztvevő hazai szakemberek: 42 fő
o A partnerség keretében együttműködés megvalósítása: 26 db
o A partnerség keretében kutatás megvalósítása: 1 db
o Módszertani összegzés és ajánlások kidolgozása: 1db
• A projekt nem számszerűsíthető várható eredményei:
o A
 pályázó szervezet ifjúsági szolgáltató környezetének fejlesztése: bő
vülő szolgáltatási kör, növekvő célcsoport-elérés, marginalizált és hátrányos helyzetű csoportok szélesebb körű megszólítása, formális és in
formális keretek között működő ifjúsági közösségek létrehozása/men
torálása, ifjúsági vezetők képzése/tudásbővítése, a fiatalok társadalmi
részvételének növeléséhez kapcsolódó eszközök átvétele/alkalmazása,
szakmai kapacitásbővülés, nemzetközi hálózat gyarapodása, munkatársak képzése, tudásbővítése, hatékonyabb és eredményes ifjúsági munka, innovációt magában foglaló tevékenységi kör, roma fiatalok szociális
gazdaságba való becsatornázása, a munkaerő-piacról tartósan kiszorult
NEET fiatalok megjelentetése a munkaerő-piacon, közösségfejlesztés.
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o A
 partnerszervezetek ifjúsági szolgáltató környezetének fejlesztése:
szakmai kapacitásbővítése, jó gyakorlatok átadása és átvétele, nemzetközi szakmai vérkeringésbe való intenzív bekapcsolódás, nemzetközi
kapcsolatépítés, forrásallokáció hatékonyabb elérése, strukturált párbe
szédbe bekapcsolódás helyben és regionális szinten, helyi cselekvési
tervek kidolgozása, rendszeres társadalmi- és azon belül elsősorban ifjú
ságkutatások elkészítése.
• Hasznosulás és fenntarthatóság kapcsolata:
o A
 projekt során létrejövő országon belüli és határon túli, nemzetkö
zi együttműködések egyfajta hálózatosodási folyamatot generálnak,
melynek továbbélése a projektidőben megvalósuló számos együttműkö
dési és kapcsolódási formának köszönhető.
o A projekt időtartamán túli hathónapos időszak segíti a elinduló fejlesz
tési folyamatok nyomon követését, szakmai mentorálást, esetleges
kockázatelemzését, a nehézségek kiküszöbölését, megoldását. Ugyan
akkor a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás kiindulópontja a
projekt eredményei terjesztésének, mind a magyarországi ifjúságszakmai közegben, mind a partnerek számára a lokalitást tekintve, mind
nemzetközi környezetben.
o A pályázó szervezet a hathónapos időszakon túl egyéves utógondozá
si projektet dolgozott ki, hogy az elért eredmények fenntarthatóságát,
a szakmai fejlődés erősítését, további tapasztalatcserét, a nemzetközi
kapcsolati háló fejlesztését, az időközben érkező új munkaerő felzár
kóztatását, szakmai továbbképzését, hatékony becsatornázását (szervezeteken belüli esetleges fluktuáció kezelése) eredményesen lehessen
megvalósítani. Ez az időszak egyfajta mentorálási szakasz, melyben az
elért eredmények, az újabb tervek, ötletek kapnak támogatás. Egyfajta
cirkuláció formájában kölcsönös támogató környezet jön létre a partnerek között, hogy az aktuális és a jövőbeni fejlesztés még intenzívebb
és legfőképpen eredményes, tehát a fiatalok helybeli szükségletei igazodó legyen.

39

o A
 projekt eredményességét, valamint fenntarthatóságát egyszerre szol
gálja a projekt lezárultát követő együttműködések létrehozása, a megindult partnerségek továbbélése, tartalommal és célokkal való folyamatos feltöltése. Számos nemzetközi program ad lehetőséget az országhatárokon átnyúló projektek megvalósításához, melyek megismertetése,
ezek alkalmazásának, felhasználásának lehetőségei a projekt tevékeny
ségeinek is részét képezik (jó gyakorlatok átvétele az egyes ifjúsági szolgáltatók bevett módszerei nyomán).
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A projekt eseményei
TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK KOHERENCIÁJA,
KIDOLGOZOTTSÁGA
• A
 projekt széles eszköztárral dolgozik: konferenciák, műhelymunkák, ta
nulmányutak és tréningek alkotják. A tevékenységek változatossága segíti az adott téma többoldalú és többfókuszú feldolgozását. A résztvevői kör szélesebb és szűkebb metszetet is mutat: a konferenciák, tréningek során a résztvevők száma magasabb, míg a műhelymunkák, látóutak
esetében alacsonyabb. Ezáltal egy-egy nagyobb lélegzetvételű téma
makroszinten és mikroközösségekben is feldolgozásra kerül, ez pedig
erősíti a tevékenységek egymásra épülését és a folyamatos önreflexiót,
visszacsatolást, mely a projekt hatékony működésének egyik garanciája.
• A
 témák kiválasztása és feldolgozása tekintetében követjük a lassan épít
kező folytonosságot. Az ifjúságügy interdiszciplináris jellegéből adó
dóan a kultúrától a jogon át az alkalmazott szociológiáig számos terü
letet érintünk. Azonban a módszerek megválasztása a témák elméleti
feldolgozásától a konkrét cselekvésig vezetnek, hiszen a projekt végén
már cselekvési tervek és koncepciók kereteit fektetjük le. Ez a fokozatos
építkezés teremti meg a partnerek és szakemberek közötti hatékony
és eredményes együttműködést, mely a projektben vállalt eredmények
egyik legfőbb garanciája.
• A
 projektesemények egymásra épülése egyfajta fejlődési utat is biztosít
a résztvevők számára, a szerveztek és a szakemberek szintjén is. A tudásbővítés, majd a kiscsoportokban zajló témafeldolgozás, a módszerfókuszú munka, a gyakorlatorientált tevékenységek, tréningek, a jó gyakorlatok átvételét biztosító tanulmányutak a megszerzett ismeretek és tudás
mélyítését szolgálják. A projekt kezdetén megvalósuló bevonás segíti a
kezdeti elköteleződést, a folyamatos ismeretbővítés, tapasztalatcsere
fenntartja az elhivatottságot és garantálja a szakmai kapacitásbővítést,
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az ismeretek beépülését, alkalmazásukhoz kapcsolódó kezdeményezések indulnak el, majd fejlődnek tovább. A projekt végére konkrétumok
formájában, a tényleges cselekvési utak felrajzolása adja meg a bő kétéves ciklus eredményeinek adaptálását. A résztvevők saját metodiká
juk részévé teszik az elsajátított ismereteket, a látott jó gyakorlatokat,
mely minden partner és különösképpen a pályázó szervezet, szakmai
közösség számára jelent hatalmas fejlődési potenciált.
• A
 projekt lezárultát követően egyfajta utógondozás valósul meg a pályá
zó szervezet részéről. Ennek eredményeként az adaptált ismeretek, esz
közök, módszerek útja nyomon követhetővé válik az egyes partnerek
életében. A projektidőn túli fejlesztési folyamatok útjának megismerése
révén hatékony mentorálásra van lehetőség, ugyanakkor aktív tapasztalatcserére is, mely az innovációk nyomán született folyamatokhoz kapcsolódó visszajelzéseknek is kiváló terepet biztosít.
• A
 projekt teljes időtartama alatt nagy hangsúlyt fektetünk a dokumentá
lásra, mely a széles körű disszeminációt és alacsonyküszöbű hozzáfé
rést tesz lehetővé. A projektben megvalósuló jó gyakorlatok átadása, valamint ezek nyilvánossá tétele a projekt fenntarthatóságát és teljességét, azaz a tevékenységek közötti koherenciát is garantálja.
• A
 projektben 41 eseményt szervezünk meg, 42 hazai szakembert vonunk
be, 4 külföldi partnerünk lesz 3 országból. Megírásra kerül egy összefoglaló kutatás külföldi szakemberek bevonásával, kiadásra kerül ezen kívül 2 éves összefoglaló és 1 módszertani kiadvány. Magyarország területén Nyíregyházán kívül 10 nagyvárosba jutnak el a szakemberek. Az ifjúságügy interdiszciplináris mivolta okán különböző területről, különböző látásmóddal érkeznek szakemberek a projektbe, így erősítve a széles
spektrumú témafeldolgozást, melyre egy eredményes szolgáltatási környezetben megvalósuló fejlődési folyamat épül.
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TEVÉKENYSÉGEK HOZZÁJÁRULÁSA AZ 1. PRIORITÁSI TENGELY
CÉLKITŰZÉSEIHEZ
• A
 projekt az ifjúságszakma szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztéseit tűzte ki célul, melynek legfőbb eszköze a jó gyakorlatok átvétele, a
tapasztalatcsere és az ezek nyomán létrejövő innováció és nemzetközi
együttműködések. Ebből következően a projekt szolgálja a helyi civil
közösségek gyarapodását, szakmai kapacitásbővítését, valamint újabb
közösségek, csoportosulások létrejöttét is garantálja (melyek akár egyegy ügy mentén szerveződnek).
• A
 projektciklus során megvalósuló szakmai események (konferencia, lá
tóút, műhelymunkák) erősítik az ifjúságügy területén tevékenykedő
szakemberek, közösségek, intézmények, önkormányzatok, civil szerve
zetek és – ami a legfontosabb – az érintett korosztály, a fiatalok kö
zösségei, valamint az ifjúsági vezetők közötti kommunikációt, fejlesztik a szakmai tudásbázist és módszertárat. Az ifjúsági korosztály elérése, a számára hatékony és széles körű szolgáltatási környezet biztosítása a szakmabeli és szakmaközi partnerségeknek köszönhetően széles
társadalmi együttműködést valósít meg az egyik kiemelten hátrá
nyos helyzetű (munkaerőpiaci státus, gazdasági helyzet, önállósodás,
posztadoleszcencia, marginális helyzetűek, iskolaelhagyás, deviáns magatartás formák stb. – pályázatunk ifjúságkutatási eredményekre alapuló összefoglalóját a fiatalok korosztályi sajátosságait, nehézségeit illetően) társadalmi csoport, az ifjúsági korosztály támogatása érdekében.
• A
 z ifjúsági munka eszközeinek fejlesztése a fiatalok elérésének széles
körű megvalósítását teszi lehetővé, mely az érintett korosztály véleményére, szükségleteire nyitott szemléletmódot tükröz. Az pedig egyértelmű (az országos kutatások is alátámasztják), hogy azok a fiatalok, akik
aktívabb szerepet vállalnak saját korosztályuk érdekérvényesítésében
vagy csupán az állampolgári aktivitás tekintetében, bizakodóbbak az ifjúság hangjának meghallását illetően. A fiatalok társadalmi részvételé
nek erősítése, a közéleti aktivitás és érdeklődés növelése a hatékony
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ifjúságszakmai együttműködések, valamint települések és nemzetek közötti tapasztalatcserék révén valósíthatóak meg. Ehhez elengedhetetlenek a szolgáltatási környezetben fellelhető fejlesztések, átvett jó gyakor
latok, innovatív módszerek, melyet a projektünkben alkalmazott metodika és széles partnerségi hálózat garantál.
• S zolgáltatási területünk fejlesztésével a NEET fiatalok, hátrányos helyze
tű fiatalok, munkaerő piacról kiszorult fiatalok, kulturálisan hátrányos
helyzetűek becsatornázása jobb hatékonyságú lehet, így a szolgáltatá
saink bővítésével és fejlesztésével ezen célcsoportok a gazdaság felé irányíthatókká és a munkaerő-piacon megjelenőkké válnak nagyobb esél�lyel (pályaorientáció, közösségfejlesztés).
• A
 projektben megvalósítani kívánt tanulmányutak, műhelyek, tréningek
kifejezetten azzal a céllal valósulnak meg, hogy a hátrányos helyzetűek
elérése és bevonása hatékonyabb legyen. Olyan módszerek átvételére
és adaptálására is sor kerül a projekt kapcsán, melyek kifejezetten a romák és roma fiatalok elérését szolgálják – például tanulmányút Mályiban és Miskolcon, ahol a játékkal, mint módszerrel érik el és vonják be a
romákat. A fiatal romák társadalmi integrációját, és adott esetben szo
ciális gazdaságban való részvételüket a projekt közvetetten biztosítja.
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Projektesemények
1. Kick-off meeting, Nyíregyháza, 2017.11.15.
2. Konferencia az ifjúsági szolgáltatásokról, Nyíregyháza, 2018.01.17-18.
3. Ifjúságkutatás Magyarországon és Romániában szakemberek körében
100-100 fő lekérdezésével, online, 2018.02.01-08.31.
4. Szakmai projektindító műhely. Nyíregyháza, 2018.03.29-31.
5. Szakmai műhely, téma: közösségi terek itt és ott. Nyíregyháza,
2018.05.02-05.
6. Szakmai műhely, téma: ifjúságkutatás, tapasztalatok, trendek.
Nyíregyháza, 2018.05.09-12.
7. Tanulmányút, téma: debreceni ifjúsági házak.
Debrecen, 2018.05.14-15.
8. Szakmai műhely, téma: önkéntesség. Nyíregyháza, 2018.05.16-19.
9. Tanulmányút, téma: ifjúsági nagyrendezvények.
Békéscsaba-Gyula, 2018.05.22-23.
10. S zakmai műhely, téma: strukturált párbeszéd.
Nyíregyháza, 2018.05.28-31.
11. T anulmányút, téma: fiatalok és döntéshozók párbeszéde
Kecskeméten. Kecskemét, 2018.06.04-05.
12. S zakmai műhely, téma: aktív állampolgárság.
Nyíregyháza, 2018.06.08-11.
13. Tanulmányút, téma: megyei szakmai hálózat. Pécs, 2018.06.21-22.
14. S zakmai műhely, téma: család, otthonteremtés.
Nyíregyháza, 2018.07.18-20.
15. Tanulmányút, téma: ifjúsági munka vidéken. Mályi, 2018.07.20-21.
16. S zakmai műhely, téma: pályaorientáció, karriertervezés.
Nyíregyháza, 2018.09.02-05.
17. T anulmányút, téma: diákönkormányzat, diákképviselet.
Szeged, 2018.10.15-16.
18. S zakmai műhely, téma: ifjúságsegítés, személyes tanácsadás,
Nyíregyháza, 2018.11.03-06.
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19. Ifjúsági konferencia, téma: ifjúságszakmai rendszerek, tervezés itthon
és külföldön. Nyíregyháza, 2018.11.21-22.
20. Tréning, ifjúsági szakemberek számára, Nyíregyháza, 2018.12.02-05.
21. Szakmai műhely, téma: a projekt első évének összefoglaló műhelye.
Nyíregyháza, 2019.01.10-13.
22. Szakmai műhely, téma: önsegítés, kortárssegítés.
Nyíregyháza, 2019.02.20-23.
23. Tanulmányút, téma: kortárssegítők, Győr. 2019.03.12-13.
24. Szakmai műhely, téma: közösségfejlesztés.
Nyíregyháza, 2019.03.20-23.
25. Szakmai műhely, téma: ifjúsági információs és tanácsadó
szolgáltatások. Nyíregyháza, 2019.04.02-05.
26. Tanulmányút, téma: ifjúsági tábor a gyakorlatban.
Tokaj, 2019.07.05-06.
27. Szakmai műhely, téma: ifjúsági rendezvények a fiatalok bevonásával.
Nyíregyháza, 2019.08.21-24.
28. Szakmai műhely, téma: erőforrások, támogató és ifjúságszakmai
rendszerek. Nyíregyháza, 2019.09.02-05.
29. Tanulmányút, téma: rendezvények fiatalokkal.
Székesfehérvár, 2019.09.12-13.
30. Tanulmányút, téma: települési közfeladatok. Eger, 2019.09.16-17.
31. Szakmai műhely, téma: ifjúság és jog. Nyíregyháza, 2019.10.05-08.
32. Szakmai műhely, Téma: ifjúsággal kapcsolatos tervezés, koncepció,
stratégiaalkotás. Nyíregyháza, 2019.11.03-07.
33. Tréning, ifjúsági szakemberek részére, Nyíregyháza, 2019.11.26-29.
34. Záró konferencia. Nyíregyháza, 2019.12.04-05.
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Kutatási gyorsjelentés
Fazekas Anna

KÉRDŐÍVES ADATGYŰJTÉS IFJÚSÁGI
SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ
SZERVEZETEK KÖRÉBEN
MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN
Projektünk alappilléreit jelentik a kutatási célú adatgyűjtések eredményei,
melyek különböző formában és több ciklusban kerülnek becsatornázásra a
projektesemények során. Az adatgyűjtések elsődleges céljait a szolgáltató
rendszerek 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.
Adatgyűjtési módszerek
Az adatgyűjtések három szinten és formában kísérik végig a projekt 26 hó
napos 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
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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 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 legelejéhez kapcsolódik, 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 kerülnek 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
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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 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%

Románia esetében elsősorban az erdélyi területre fókuszáltunk3, ahol az
alábbiak szerint alakult a minta területi összetétele:

3

A könnyebb elemezhetőség és érthetőbb áttekinthetőség kedvéért a továbbiakban
romániai szervezetekként, valamint Romániaként utalunk (a szövegben és a szemléltető ábrák, táblázatokban is) a romániai mintára.
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•
•
•
•

Közép-Románia: 37%
Északnyugat-Románia: 41%
Nyugat-Románia 18%
Északkelet-Románia: 4%

A kérdőív kitöltői Magyarország esetében közel kétszer hosszabb ifjúság
szakmai 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 önkéntes kitöltőké, addig Romániában ez a két
arányszám megegyezik.

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

Önkormányzati fenntartású
Civil szervezet
Vegyes
Egyéb

Magyarország

Románia

19
77
2
2

0
95
2
3

A szervezetek profilját látva egyértelmű az ifjúsági túlsúly, ám – különösen
Romániában – hangsúlyos az alapvetően kulturális hátterű szervezetek, intéz
mények 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)

Ifjúsági
Kulturális
Közművelődési
Egyéb

Magyarország

Románia

67
9
17
7

72
25
0
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
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információnyújtás a leginkább elterjedt szolgáltatási fajták, melyeket a szervezetek a fiatalok megszólítására alkalmaznak (3. táblázat). Romániai mintánkat
tekintve a kulturális 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
Prevenció

42

61

43

21

Érdekképviselet

32

31

Közösségfejlesztés, -építés

83

70

Kulturális programok

79

93

Tehetséggondozás

50

47

6

2

Egyéb

Ezeken túlmenően – az érdekképviselet és a tehetséggondozás témaköreit leszámítva – az látható, hogy a romániai szervezetek körében jóval alacsonyabb az egyes szolgáltatások előfordulása. Ezzel szemben Magyarországról
elmondható, hogy a szervezetek többsége 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 mindössze 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)

Helyi, települési szinten
Megyei szinten
Országos szinten
Nemzetközi szinten

Magyarország

Románia

99
97
92
72

97
98
88
61

Ifjúsági elérés
A fiatalok elérése és bevonása manapság egyre nagyobb kihívás minden ifjúsági szervezet, intézmény számára, így számunkra is fontos volt annak 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 legkön�nyebb megmozgatni az ifjúsági célcsoportot (5. táblázat).
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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)

Információszolgáltatás
Tanácsadás
Szabadidős, sportprogramok
Kulturális programok
Digitális eszközök használata
Prevenció
Tehetséggondozás

Magyarország

Románia

3,4
3,0
3,9
3,7
4,0
3,0
3,1

3,5
2,9
4,4
4,1
4,2
2,7
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 terüle
teken némileg gyengébb hatékonyság mérhető, mint Magyarországon. Míg a
fiatalok elérésének terén vezető szolgáltatási körök sokkal eredményesebb elérést jelentenek itt, mint Magyarországon.
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
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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.
6. táblázat: Felkereső munka helyszínei („Amennyiben végeztek felkereső
munkát, jellemzően milyen helyszíneket kerestek fel?”; százalékos megoszlás,
NMagyarország = 66, NRománia = 42-43)

Oktatási intézmények
Közterek, játszóterek
Bevásárlóközpontok
Konkrét ifjúsági közösségek,
szervezetek
Szórakozóhelyek
Más intézmények, szervezetek
programjai (kitelepülőként)
Egyéb

Magyarország

Románia

92
21
6

93
10
0

64

59

8

12

73

41

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 Magyar
országon minden második megkérdezett szervezet. Kérdés azonban, hogy a
hiányterületekhez kapcsolódó fejlesztéseknek elsődlegesen milyen gátjai állnak fenn (7. táblázat).
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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
szervezetknél a pénzügyi jellegű deficit a legmeghatározóbb tényező ezen a
területen: a megkérdezett szervezetek háromnegyede az anyagi fedezet hiányában látja a fejlesztés korlátait.
7. táblázat: Fejlesztést nehezítő legfontosabb tényező
(százalékos megoszlás, N = 98-100)

Anyagi fedezet hiánya
Humánkapacitás hiánya
Infrastrukturális hiány
Egyéb

Magyarország

Románia

30
57
9
4

75
17
7
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 ma
gyarországi 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. Legalább hetente új
bejegyzést a magyarországi szervezetek 51, a romániai szervezetek mindössze
29 százaléka helyez el saját Facebook-oldalán.
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Pályázás
A pályázás a szervezetek működésének fontos pillére, annak ellenére is,
hogy többségük részesül önkormányzati támogatásban. A magyarországi szer
vezetek 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.
8. táblázat: Pályázási szokások (százalékos megoszlás, N = 95-97)

Többségében önállóan, partner
nélkül pályáznak.
Nagyjából fele-fele arányban
pályáznak önállóan
vagy partnerekkel közösen.
Többségében más
intézményekkel/szervezetekkel
közösen pályáznak.

Magyarország

Románia

40

49

47

42

13

9
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Jó gyakorlatok, jó módszerek
Bálega János

Három megye – egy KÖZ-Pont
A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 2001 óta végzi munkáját az észak-alföldi régióban, azaz Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben. Az Egyesület fő szakmai területei a diákönkormányzatiság, az ifjúsági
önkéntesség, iskolai közösségi szolgálat, nemzetközi önkéntesség, ifjúsági irodák és közösségi terek működtetése.
A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület küldetésének tartja a 10 és 30 év közötti fiatalok támogatását regionális szinten, fenntartható projekteken keresztül,
hogy tapasztalatokra és élményekre tegyenek szert. Teret és lehetőséget biz
tosítunk a fiatalkori önkéntességen diákönkormányzatiságon keresztül, önmaguk és közösségük fejlesztésére az együttműködés, a bizalom és a felelősségvállalás értékeinek mentén.
Az Egyesület 2001 óta folyamatosan egy szakmai és területi fejlődésen, egy
természetes fejlődési úton jutott el a regionális szervezeti szintig. A helyi, városi szintű civil szervezetből az elmúlt 19 év során egy meghatározó, regionális
szinten napi tevékenységet kifejtő meghatározó civil szervezet lett.
Hogyan is jutunk el a helyi tértől a regionális szintig?
2001-ben debreceni fiatalok, akik szerették volna segíteni a helyi Városi
Diákönkormányzat fiataljait, mint abból kinőtt, „kiöregedett” egyetemista
vagy pályakezdő fiatalok hozták létre a Városi Diákönkormányzatért Egyesületet. Ezt követően kezdődött el egy folyamatos néha véletlen, néha tudatos építkezés. Ennek első lépése a városi szintről a megyei szinte lépés volt,
amikor is 2003-ban az Egyesület már a Hajdú-Bihar megyei Diákönkormányzatok Szövetségének is szakmai, jogi, pénzügyi hátterévé is vált. Ekkortól a
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diákönkormányzatiság területén már nemcsak a debreceni középiskolákat,
hanem más a megyében lévő középiskolákat is segítettünk szakmai munkánkkal. Térítésmentes képzések, diáknapok támogatása, iskolai pályázatok segítése által lett kiépítve egy megyei szintű kapcsolatrendszer. A szervezetünk ekkoriban nagyon sok munkát, időt fordított a kapcsolati háló építésére. 2004től öt éven keresztül szervezői voltunk az Országos Diákhét eseménynek, mely
2004-ben Debrecenben valósult meg először. Szeged, Zalaegerszeg, Győr,
Nyíregyháza városaiban megvalósult eseményeken keresztül a szervezet nemcsak országosan, de regionálisan kialakított kapcsolatokat.
2008–2009-es évek hoztak egy igen fontos és következő tudatos lépést,
amikor is a szervezet a városi szintet elengedte, illetve elkezdte munkáját helyi fiatalok felkérésére Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol is szakmai,
jogi, pénzügyi háttere lett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatnak. Az Egyesület ekkortól tudatos és folyamatos szerve
zetfejlesztési folyamatokon ment át több éven keresztül, melynek első leg
fontosabb eredménye a szervezet név változtatása volt, ami innentől KÖZPont Ifjúsági Egyesület lett. Ezen folyamatok kiszélesítették a működést a
diákönkormányzatiság és ifjúsági önkéntességről a nemzetközi önkéntességgel és ifjúsági irodák működtetésével. Ekkoriban nyitottuk első irodáinkat Deb
recenben egy lakótelepen, illetve Nyíregyházán egy bevásárló központban. Illetve akkoriban lett megfogalmazva és kijelölve szervezeti célnak a regionális
szint elérése. Ezen időszak eredményeit a 2010-es megyei szintű, 2011-es országos év önkéntes program díjak, az európai önkéntes szolgálatban való akkreditáció és egyéb pályázati projekt sikerek mutatják.
2015–2016-es évek már a tudatos építkezés jegyében juttatták el a szerve
zetet a tényleges és teljes regionális lefedettség eléréséhez. Jász-NagykunSzolnok megyében, hasonlóan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez, ismét helyi diákok és egy helyi civil szervezet szakmai felkérésére kezdtük el a szakmai
munkát. Ekkor már egy komplett és összetett szakmai módszertant kínálva
kezdett el működni a régió harmadik megyéjében szervezetünk.
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Ez tartalmazta:
• e gy ifjúsági iroda és közösségi tér megnyitását, ahol teret és lehetőséget
kaphatnak a helyi fiatalok
• a megyei diákönkormányzat szakmai, jogi, pénzügyi támogatását, illetve
a diákok számára több képzés tartását
• h
 elyi szinten ifjúsági önkéntes és/vagy iskolai közösségi szolgálat tevé
kenységek szervezését
• E urópai Önkéntes Szolgálatban, majd Európai Szolidaritási Testület projektjei által nemzetközi önkéntesek fogadását
• s zakmai hálózat, partnerség fenntartása adott megye civil szervezetivel,
oktatási intézményeivel
2018–2019-es évek ismét újabb fordulatot hoztak a szervezet életében
több szakmai dologban is. Az egyik egy szakmai elismerés, ami egyben egy
újabb feladat lett, ez pedig a Karcag Városi Diákönkormányzat szakmai, jogi,
pénzügyi támogatása a helyi önkormányzat felkérésére. Ez azt hozta a szervezet életében, hogy ismét egy városi szinten is elkezdett tevékenykedni.
A második dolog, hogy az eddigi európai projektekben közreműködő szerepből (KEOP, EFOP, HEFOP) konzorciumi partneri és projekt megvalósító szerepet vett fel az egyesület két EFOP projektben.
A harmadik dolog, hogy bár a regionális működés megmaradt, de a megvalósítás és a szakmai munka súlypontja megyei szintre helyeződött, amit legjobb a szervezet vezetőségének átalakítása mutatja, amiben megjelent a megyei vezető tisztség.
Mi is az a KÖZ-Pont modell, ami regionálisan működik három megyében?
A modell alapja a tapasztalati tanulás módszerének használata mellett egy
fajta ifjúsági életpályamodell alkalmazása. A fiatalok számára teret és lehetőséget adunk iskolai közösségi szolgálat, ifjúsági önkéntes tevékenységekben.
Ezt követően a diák-önkormányzati közösségekben stábtagokká, majd ifjúsági vezetőkké válhatnak. Ifjúsági vezetőkként személyes mentorációt, szakmai képzéseket kapnak. Későbbiekben kipróbálhatják magukat nemzetközi
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önkéntes programokban, az egyesület gyakornoki szerepében. Ma már el
mondható, hogy a módszer működik mert az Egyesület vezetői között 3 volt
ifjúsági vezető, 1 volt gyakornok, 1 volt EVS önkéntes is szerepet kapott az elmúlt két évben.
A tapasztalati tanulás módszerében nagyon figyelünk mindig a felkészítésre és a feldolgozásra. Fontos szempont, hogy a fiatalok szociális és életviteli
kompetenciák fejlődjenek. Az ifjúsági irodák és a diákönkormányzatok teret és
keretet adnak, hogy kipróbálják magukat. Célunk, hogy egész életükre meghatározó élményeket szerezzenek. Hangsúlyt fektetünk a felelősségvállalás, a
bizalom, kooperáció képességeinek fejlődésére.
A modell lényege, hogy egy teljes, komplex rendszert alkotva a fiatalokat
probléma megoldóvá tegye és képessé tegye őket közösségeik vezetésére, illetve társadalmilag aktívak legyenek.
A szervezetünk regionális szinten alkalmazza a modellt jelenleg, de megyei
szinten ezen modell bármelyik megyében felépíthető és kialakítható módszertan alapján.
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Molnár Ágnes

Debreceni Bike Maffia
A Debrecen Bike Maffia önkéntes csapata 2015. óta két heti rendszeresség
gel szombatonként főz hajléktalan emberek részére. A főzés alapanyagát a
csoport adományokból szedi össze, amelyet vagy az egyes főzésekhez, vagy
kampányszerűen szerez be. A főzést követően az önkéntesek minden alkalommal kicsomagolják az elkészült ételt és kerékpárral kiszállítják a hajléktalan
emberek részére.
A Bike Maffia kezdeményezés alapvető célja olyan szociális segítségnyújtás a rászorulók számára, amely teljes mértékben átlátható, önkéntes munkán
alapszik és elsősorban önzetlen. A segítségnyújtásban hajlék nélkül élők, rá
szoruló nagy- és kis családok, menedékhelyeken és befogadó intézményekben
élő hátrányos helyzetűek részesülnek elsősorban. Úgy gondoljuk a segítségnyújtás számukra bármiben kifejezhető: élelmiszer, készétel, tisztálkodó szerek, ruhák, játékok, stb.
Célunk továbbá, hogy ezt a gondolkodásmódot továbbadjuk, mellyel egy
gondolkodó felelősségteljes társaságot alakítunk ki. Hosszú távú célunk, a jelenleg tapasztalható negatív életszemlélet és viselkedésformák balanszírozása, a következő generációk felelősségre tanítása, az elesettekre való odafigyelés égisze alatt.
A hajléktalan ellátó intézmények utcai szociális munkásai hétvégéken nem
szokták az utcán élőket látogatni, így a szombatokra eső kiszállításaink, habár
csak kéthetente, de kiegészítette az ő munkájukat is. Ez szakmai szempontból
segítette az intézményeket. De talán a legfontosabb mégsem ez, hanem az,
amit szinte minden szereplő jelzett a munkánk során, hogy debreceni átlagpolgárok önkéntesen figyelmet fordítanak egy olyan rétegre, amellyel addig
kevésbé törődtek. Ételosztások ugyan voltak korábban is Debrecenben, de a
mi tevékenységünk abból a szempontból más, hogy nem a tömeget közelítjük
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meg, hanem egyesével a saját terepén keressük fel és látogatjuk meg az utcán élőket.
Úgy gondoljuk továbbá, hogy a fiatalok nem reménytelenek, amit a budapesti kezdeményezés be is bizonyított, igenis képesek odafigyelést és szociális
érzékenységet produkálni, csak meg kell számukra mutatni ezt hogyan kell. Így
mi ehhez egy állandó platformot biztosítunk.
Be akarjuk bizonyítani, hogy bárki képes segíteni és senki sem érdemli
meg, hogy rossz körülmények között éljen a sorsára hagyva.
A Debrecen Bike Maffia egy olyan programot valósít meg, amelyet önkénte
sek nélkül lehetetlen kivitelezni. Ezt azért fontos kiemelni, mert ez egy folyamatos toborzó munkát és kitartást igényel mind az önkéntesek, mind a szervezők részéről. A Bike Maffia kezdeményezés eredetileg Budapestről indult, tehát népszerű tevékenységnek számít országosan is egyaránt. Ez azonban közel
sem jelenti azt, hogy sokan ismernék akár helyi szinten. Sokak számára vonzóvá vált, mert többféle motivációból is lehet jelentkezni. Így például a főzni vá
gyóktól kezdve, a kerékpárosokig, a fiatalokon át, egészen sokféle célcsoportot megszólít.
Legnagyobb eredményünknek a rendszerességet tekintjük, illetve elérésünket. 3 év alatt sikerült ugyanis nem csak a biciklis társadalomban és jó néhány iskolában megismertetnünk magunkat, de a hajléktalan emberek és az
őket ellátó intézmények között is sikerült jó kapcsolatot ápolnunk, akik partnerként tekintenek ránk. Az ellátó szervezetekkel való együttműködés krízis
időszakban és egyéb alkalmakkor is megvalósul, illetve vészhelyzet esetén
többször értesítettek, kérdeztek minket is a hatóságok. A hajléktalan emberek
nagy része ismer bennünket, megbíznak bennünk, azokkal az önkéntesekkel,
akikkel közvetlen, személyes kapcsolatuk alakult ki, bizalmas információkat is
megosztanak.
Az érzékenyítés pedig, mint cél, azokban az esetekben a legerősebb, amikor maga az kiszállítás és adományátadás történik. A legtöbb ember ugyanis a
belvárosban levő hajléktalan emberek alapján ítéli meg a teljes hajléktalansá
got, amely egyrészt szintén félrevezető tapasztalat és előítéletekhez vezet,
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másrészt nem prezentálja ugyanazt, mint ahogyan mondjuk az erdőben letáborozók élnek. Sok esetben elég egyszeri élménynek ez egy-egy önkéntes számára, mert nehezen emészti meg ezeket a körülményeket, de van, hogy valaki
olyan könnyen megtalálja a hangot az utcán élőkkel, hogy utána rendszeresen
ugyanazokra a helyekre megy. Az érzékenyítést nagyban segítik az iskolákban
megosztott történeteink (akár házba költöztetésről, személyes történetekről,
halálesetekről, hajléktalanok bántalmazásáról, hajléktalanok hobbijairól) is,
amelyekre egy-egy osztályfőnöki órán vagy órákon kívüli alkalmakon szoktunk
lehetőséget kapni.
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Antal Ágnes és Folmeg Balázs, Schmidt Richárd

Szakma az Ifjúságért Akadémia
Szakma az Ifjúságért Akadémia
A Szakma az Ifjúságért Akadémia – SZIA - egyszerre hordozza magában egy
tábor és egy nyári egyetem hangulatát. A találkozó célja az ifjúságügy, mint
önálló diszciplína és az ifjúsági munka, ifjúsági szakma, mint egyedi és mással
nem helyettesíthető tevékenység koherenciájának erősítése, ismertségének
és elismertségének formálása. A program keretében gondolatébresztő, vitaindító előadások, több szekció és szabadidős programok váltogatják egymást.
A szakmai egyetem különlegessége, hogy több nagy ifjúságszakmai szervezet konzorciumában valósul meg, így méltán nevezhető az ifjúságszakma ünnepének.
Célunk, hogy méltóképpen tisztelegjünk az eddig eltelt közel 30 év eredményei előtt, illetve tehessük le közösen - már a terepen dolgozó kollégák, kutatók, pályakezdő fiatal szakemberek, illetve még egyetemi/főiskolai hallgatók
– a jövő alapjait az utánunk következő generációk jólétének érdekében.
Előzmények:
Nem titok, hogy a SZIA elődje az ISZOT – Ifjúsági Szakma Országos Találkozója –, melyet először 2008-ban rendeztek meg azzal a szándékkal, hogy a már
terepen dolgozó szakemberek és a leendő szakemberek, illetve az ifjúságügy
minden érintettje között meginduljon a szakmai párbeszéd folyamata, a közös gondolkodás, illetve új, de legalábbis kibővült ismerettel térjenek haza, a
munkahelyre, a felsőoktatási intézmény padjaiba a résztvevők az ifjúság ügyét
érintő témakörökben. Ezt a hagyományt örökíti tovább a SZIA mégpedig úgy,
hogy egy nagy ifjúságszakmai összefogás keretei között zajlik a tudásmegosztás és -átadás.
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Szakma az Ifjúságért Akadémia életre hívói
Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány
Az Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány 2007 óta
folyamatosan az ifjúsági szakma önmeghatározásán,
annak sztenderdjeinek kialakításán dolgozik egy laza
együttműködési formában, mely együttműködés
tagjai az ifjúságügyben szakértő személyek, akik az
ifjúság ügyét, mint szakmát művelik.
Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége
Az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsé
ge [ISZOSZ] ifjúsági szervezeteket és szakem
bereket tömörítő országos ifjúságszakmai
ernyőszervezet. Céljai: a hazai ifjúsági szolgáltatások minőségfejlesztésének
segítése, ifjúsági szervezetek és fiatalokkal foglalkozó szakemberek segítése,
ifjúságszakmai folyamatok és a tudásmegosztás támogatása, példaértékű kezdeményezések multiplikálása.
Az Akadémia szakmai partnerei:
– Budapesti Ifjúsági Irodák Szövetsége
– Civil Start Egyesület
– Fiatalok Fiatalokért Egyesület
– Fiatalokért Kulturális és Szabadidő Egyesület
– Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság
– Juventus Soliditas ifjúságszakmai nemzeti háló
– Mag Ház (Komárom)
– MINI Ifjúsági Szolgálat
– Nemzeti Ifjúsági Tanács
– Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat
– Tudatos Ifjúságért Alapítvány
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A Szakma az Ifjúságért Akadémia szakmai koncepciója, témaválasztása
Koncepció
A koncepció különlegessége abban áll, hogy nem csupán előadások és
workshopok, műhelymunkák várják a résztvevőket, hanem egy úgynevezett
hármas szintezést vezettünk be, amely keretei között a résztvevő saját maga
dönti el, hogy az épp aktuális tudása szerint melyik szintű workshopon, műhelymunkán kíván részt venni. Azért tartjuk ezt szükségesnek, mert sokszor
azt tapasztaltuk, hogy a szakmai munka azért nem éri el a kívánt célt a rendelkezésre álló idő alatt, mert a résztvevők tudása nincsen nagyjából azonos
szinten, sok esetben a szakmai diskurzus alapját képező fogalmak ismereti hiányosak, ismeretlenek voltak. Ezt kiküszöbölve hoztuk létre a szintezést, ahol
– hangsúlyozzuk – a résztvevők saját maguk mérlegelik, hogy az adott témában milyen szintű tudással, ismerettel rendelkeznek, és e szerint választanak.
A műhelyalkalmak általunk meghatározott szintjei:
o
o
o


basic: a gyakorlati ifjúsági munka, az aktuális téma alapjai a fogalmaktól a gyakorlati lépésekig;

premium: a tágabban értelmezett ifjúságügy folyamatit tekinti át, az
aktuális téma dinamikáját és fejlesztési lehetőségeit vizsgálja a napi
szintű munkavégzés tapasztalati által;

magiszter: a társszakmák kontextusában vet fel témákat, kutatási folyamatokat elemez és vizsgál a mindennapok viszonyában.

Témaválasztás
Az Akadémia témaválasztásait a mindennapok ifjúságszakmai eseményei,
az aktuális kutatási eredmények, valamint a szakmai igények határozzák meg.
Ezek alapján az elmúlt évek kiválasztott és feldolgozott témái:
2016 – Cegléd
– ifjúságpolitikai helyzetkép: minisztériumok, háttérintézmények, rendeletek, tevékenységek (stb.)
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–
–
–
–
–
–

ifjúságszakmai hálózatok,
határon innen és túl
társszakmák (pl.: oktatás, eü.) ifjúságügyi tevékenységei,
képzések rendszere,
nézőpontváltás: mit akarnak a fiatalok,
módszertani börze.

2017 – Pécsvárad
– ifjúságpolitikai beavatkozások
– ifjúkori munkanélküliség
– NEET fiatalok
– elvándorlás – Mi a szakma felelőssége?
– roma fiatalok munkaerő-piaci helyzete, kilátásai
– megváltozott képességű fiatalok munkaerő-piaci helyzete, kilátásai
– módszertani börze – helyi problémakezelő kezdeményezések
2018 – Pálháza
– marketing és menedzsment
– alternatív forrásszerzés
– forprofit szektor megszólítása és bevonása
– átfogó civil helyzetkép
2019 – Komárom
– tapasztalat megosztás, átszervezés
– jövőtervezés
– koncepcióalkotás
A Szakma az Ifjúságért Akadémia résztvevői köre
A résztvevők között minden ifjúsággal foglalkozó szakértő képviseltette magát: „terepen dolgozó”, szervezeti vezető, civil fejlesztő, kutató, pedagógus,
szociológus, politológus, szociális szakmabeli, valamint egyetemi és főiskolai
hallgatók (pl.: ifjúságsegítők, szociális munkások, stb.) azaz MINDENKI, AKI AZ
IFJÚSÁGÜGY (leendő) SZAKEMBERE.
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Enyedi Imre

KOR–TÁRS
Pályaorientációs csoportos foglalkozás
kortárssegítőkkel
A Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata (továbbiakban:
DIÖK) 2008-ban kezdte meg működését. Elsődleges célunk, hogy a debreceni
fiataloknak minőségi programokat szervezzünk, igényeikhez mérten segítsünk
nekik, és hogy képviseljük érdekeiket különböző fórumokon. Gyakran szervezünk képzéseket, fórumokat, ahol a fiatalok nem csak új ismeretekre tehetnek szert, de gyakran barátságokat is kötnek, illetve tapasztalatot is cserélnek.
Mint városi ifjúsági önkormányzat, kiemelt partnereként a Debreceni Ifjúsági
Ház is részt vesz a projekt megvalósításában.
1. A Kor–Társ pályaorientációs program célja
A pályaorientációs csoportos foglalkozás célja, hogy a pályaválasztás előtt
álló tanuló megszerezze a szükséges tájékozottságot a foglalkozások/pályák
területén ahhoz, hogy a pályája alakításának aktuális lépéseit tervezni tudja,
megalapozza az egyéni kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő pályaválasztást, a sikeres elhelyezkedés érdekében. Tegye mindezt olyan,
életkorban hozzá közel álló középiskolás fiatalok segítségével, akik a leghitelesebben tudják megosztani középiskolai tapasztalataikat, élményeiket.
2. A Kor–Társ pályaorientációs program célcsoportja
• általános iskolai tanulók, akik pályaválasztási döntés előtt állnak.
Célcsoport, amelynek a program különösen ajánlott
• a zok a továbbtanulás előtt álló tanulók, akik általános iskolai
tanulmányaikat 3 éven belül befejezik (6–7–8. évfolyam)
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3. A Kor–Társ pályaorientációs program tartalma
A foglalkozások menete a pályaismeret és a választható helyi középiskolák
sajátosságainak ismerete köré fűződik.
A pályaismeret fontosságát nem lehet elvitatni a pályaorientációs folyamatban. Változó világunkban olyan információmennyiséggel kell megküzdeni
a pályák világára vonatkozóan, amely nehézséget jelent sok pályaválasztó szá
mára. Tapasztalatok mutatják, hogy a választható pályákkal, szakmákkal való
ismerkedést érdemes már a pályaválasztási döntés meghozatala előtt 2-3 évvel elkezdeni (6-7. évfolyam), így kellő idő jut az információszerzésre és a döntés megalapozására.
4. Tevékenységek, tervezett programok
– játékos vetélkedő: ahol okostelefon segítségével kell a kérdéseket meg
válaszolni. A gyerekek 5 fős csapatokat alkotnak. Csapatonként egy okos
telefonra van szükség, amelyre a gyerekek letöltenek egy online játék
programot (Kahoot). (Az alkalmazás fut Apple iOS, Android és Windows
rendszereken is.) A kérdéseket kivetítjük, a csapattagok pedig közösen kiválasztják a telefonon megjelenő lehetőségekből a helyes választ.
A pályaorientációs vetélkedő célja a pályák világának megismerése. A kérdések megválaszolása közben a tanulható szakmákról és az azokhoz kapcsolódó tevékenységekről, eszközökről gyűjtött információ feldolgozása történik.
Kérdések, melyekkel a tanulók játékos formában találkoznak:
– Milyen szakmákat lehet elsajátítani a helyi középiskolákban?
– Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ezekben a szakmákban?
– Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia a szakma képviselőinek
(szerszámok, műszerek, gépek…)?
– Milyenek a munkakörülmények?
– Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés?
– Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása?
– Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma?
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– Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához?
– Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?
– Milyen iskolai előképzettségre van szükség?
– Mennyi ideig tart a szakképzés?
– Mit kell tanulni a szakképzés során?
– Milyen az adott szakma társadalmi megbecsültsége?
– Milyenek a kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások?
– Melyek a szakképesítéssel betölthető munkakörök?
– közönségtalálkozó: meghívunk néhány a szakmát még most tanuló, de
már akár országos szakmai versenyeken kiemelkedően szereplő, sikereket elért középiskolás diákot vagy különböző szakmák képviselőit, akiknek a munkája, az elért sikerei, eredményei érdekelhetik és motiválhatják a gyerekeket. Segítségükkel betekinthetünk mesterségeik részleteibe,
megismerhetjük szakmájuk szépségeit, de árnyoldalait is. A közönségta
lálkozó egy személyes hangvételű, kötetlen beszélgetés, amelynek kere
tében az érdeklődők választ kapnak kérdéseikre.
– filmvetítés: szakmabemutató filmek vetítése, szakmákhoz kapcsolódó
kérdések megválaszolása, megbeszélése
5. Kor–Társ pályaorientációs program módszertana
A csoportos pályaorientációs foglalkozások eszköze az információnyújtás,
a korosztály igényeihez alakított játékos formában, és a megtapasztalt élmények megbeszélése. A gyerekeknek nemcsak az információhoz való hozzájutásra van lehetőségük, hanem annak megvitatására is. Ráadásul mindezt életkorban hozzájuk közel álló középiskolás fiatalok segítségével teszik, de természetesen pályaorientációs szakember felügyeletével.
A foglalkozás eredményeként, felismerik és tudatosul bennük, hogy ismereteik állandó frissítésére, bővítésére van szükség, hiszen csak így tudnak eligazodni a számukra felkínált pályák között, s később a megszerzett ismeretekkel könnyebben léphetnek be a középiskolák világába.
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Tasnádi Zsófia

Pécsi tanoda
Azt próbáljuk megadni, amit mi megkaptunk...
Az Élmény Tár Tanoda története lassan tíz évvel ezelőtt kezdődött. Alulról
szerveződő kezdeményezésként jött létre Pécs egyik szegregátumában, folya
matosan növelve és fejlesztve önmagát. Az emberség erejével Alapítvány önkéntesekkel indította el ifjúsági programját, amely tanodává nőtt az évek során. Kezdetben nem voltak nagy céljaink, csak egy alternatívát akartunk kínálni a helyi gyerekeknek a csellengés helyett. Egyre jobban belefonódott az
Alapítvány mindennapjaiba ez a fajta ifjúsági munka, egyre inkább a mindennapok részévé vált a hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztése. Minél többet foglalkoztunk a fiatalokkal annál több igény merült fel és annál jobban látszott,
hogy milyen hiánypótló a tevékenység, amit elkezdtünk.
A Tanoda
2012 végén adtuk be azt a pályázatot, amelyből 2013 tavaszán elkezdhettük működtetni Tanodánkat. Úgy gondoltuk, hogy addigra már elég tapasztalattal és területi kötődéssel rendelkezünk ahhoz, hogy sikeresen valósítsunk
meg egy ilyen programot. Persze ez a pályázat új felállást eredményezett és
soha nem tapasztalt akadályok elé állított minket. Olyan új tapasztalatokat
szereztünk ismét, amelyekre addig nem is gondoltunk. Pedig valóban volt már
komoly múltunk a területen, a gyerekekkel.
Meg kellett küzdenünk azzal a nem egyszerű folyamattal, hogy önkénteseinkből hogyan lesznek munkatársak. Ez nem mindenki számára ment kön�nyen. Máshogyan kellett egymáshoz és a munkarendhez viszonyulni, mások
lettek az adminisztrációs feladatok, de leginkább magunkban kellett lerendezni az identitásunkat ezzel kapcsolatban. Nem volt egyszerű, de végül remek és
ütős szakmai csapat állt össze a tanoda megvalósítására.
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A gyerekeket is át kellett segíteni egy nagyon kötetlen, nagyon szabadidős
működési formából egy strukturáltabb keretek közé. Motivációs rendszerünket, a manna rendszert ennek az átállásnak a megkönnyítésére találtuk ki, de
olyan jól bevált, hogy azóta is alkalmazzuk.
Az iskolával is el kellett fogadtatnunk magunkat és hosszú időbe telt mire
elfogadtak minket segítőknek. Olyan segítőknek, akik nem csupán a játszani és
jótékonykodni szoktak a gyerekekkel, hanem az ő munkájukat is erősítő, fejlesztő folyamatokat valósítanak meg délutánonként.
A tanév során teret biztosítottunk az egyéni- és a közösségfejlesztésre is.
A közös tanuláson, leckeíráson kívül minden délután két különböző fejlesztő
műhely közül választhatnak a gyerekek. Ezek között van olyan, ahol egyénileg vagy kisebb csoportban és van olyan ahol egészen nagy csoportban folyik
a munka, így mindegyik műhely más területen hat fejlesztően a gyerekekre.
A balett, mazsorett, jóga, foci/sport, élménypedagógia műhely a mozgásfejlesztésen kívül a csapatban való együttműködést ösztönzi, fejleszti. A média,
újságírás, társasjáték készítés, rajz, zene műhely kisebb csoportban biztosít
lehetőséget az egyéni fejlesztésekre, különböző területeken: finommotoros
mozgás, ritmusérzék, olvasás, íráskép, helyesírás, fogalmazás készség, szereplés – kiállás, beszédkészség, kézügyesség, ábrázolás készség. Mindegyik műhely során fontos szempont volt, hogy az azokon végzett tevékenységeken keresztül sikerélményhez is jutassuk a gyerekeket. Ezért sokszor jártak a műhelyek résztvevői fellépni, versenyezni, kiállításokra, „termékek” készültek az év
során, amiket használunk a tanodában (pl. társasjáték) vagy haza lehet vinni
(pl. hangszerek, újságcikkek, ajándék tárgyak, rajzok, stb.).
Igyekszünk minél több külsős programlehetőséget biztosítani a gyerekeknek, ahol a gyerekek kimozdulhatnak a komfort zónájukból (és szó szerint is
abból a környezetből, amelyben minden napjukat töltik), új helyzetekben, új
emberekkel találkozhatnak, ezzel is gazdagítva szemléletmódjukat.
Tavasszal lejárt a pályázatunk, amelyből elindítottuk a tanodát, de ennek
ellenére célunk, hogy továbbra is tanodaként működjünk. Pályázati és adományi forrásokból eddig sikerült megtartanunk munkatársainkat és hosszútávú
célunk, hogy pályázat függetlenül tudjuk működtetni a tanodát mostani
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mentorainkkal, szakmai csapatunkkal. A tanoda körüli önkéntes tevékenység
egy időben szinte teljesen megszűnt, de 2015 őszétől új, előre megtervezett
és átgondolt önkéntes programot indítottunk. Ennek keretében ma újra 20 fő
körüli önkéntes bázissal dolgozhatunk, ők segítik, támogatják a tanodai mentorok munkáját és a gyerekek egyéni, személyre szabott fejlesztését.
Tanodát működtetni kémény dió, ha valóban komolyan gondolod
Tapasztalatokkal, elképzelésekkel, átgondolt tervekkel és a helyi igények
valós ismeretével vágtunk bele a tanoda programba és még így is nagyon sok
nehézséggel kellett szembenéznünk.
Rossz volt megélni 2015-ben, a következő tanoda pályázat kiírásakor, hogy
mennyi elképzelések nélküli szervezet akar belevágni ebbe a folyamatba. Mint
remélhetőleg ebből az írásból is kitűnik mi hosszú évek alatt, fokozatosan és
folyamatosan, mindig a helyi igényekre reagálva és az aktuális helyzetekhez alkalmazkodva alapoztuk meg a tanodánkat. Kellett jó két évnyi előkészítő munkának is tekinthető szakasz, amelyben kialakítottuk a bizalmat a családokkal,
akikkel ma dolgozunk, akiknek a gyerekei ma a tanodába járnak. Nem csak a
bizalmat kellett kialakítani, hanem meg kellett ismerni az igényeiket is. Azért
volt erre szükség, hogy ne idegenek legyünk, akik hirtelen megjelennek a szegény cigányok és nem cigányok között és azt mondják, hogy mi tudjuk, hogy
hogyan lesz jó nektek és most azt kell csinálnotok, amit mi mondunk. Ezzel
semmire nem mentünk volna. Tisztelni kell azokat, akikkel egy ilyen mély fejlesztő folyamatot elkezdesz megvalósítani. Mi sohasem értük, hanem velük
akartunk dolgozni azon, hogy jobb körülmények között élhessenek, több lehetőséghez juthassanak az életben. Gyerekek és felnőttek egyaránt.
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Gergely Miklós

MINI Ifjúsági Szolgálat
Elméleti háttér
A MINI Ifjúsági Szolgálat 2006-ban alakult, azzal az igényel, hogy az Északmagyarországi régióban, ezen belül is elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén me
gyei hátrányos helyzetű térségekbe – kistelepülésekre, zsáktelepülésekre
(stb.) – elvigye az információt, fejlesztést, lehetőséget. Ezzel adva esélyegyen
lőséget a hátrányos helyzetben – ez esetben földrajzi, szociális, gazdasági
(stb.) egyaránt – élő fiatalok számára a továbbtanulásra, szemléletformálásra,
vagy éppen a kitörésre, az álmaik megvalósítására.
A megalakulást hosszas tanulmányozás és felmérés előzte meg, hogy hogyan, s mit tegyen a szervezet a fiatalokért, a kitörését, az álmok megvalósulásáért. Így kerültek kapcsolatba a szombathelyi Vasi LOGO-Mobil4 szolgáltatással, amelyet osztrák minta alapján hoztak létre. A városi fiatalságot célozták
meg, ahol, mint tudjuk, több a kikapcsolódási, szórakozási, szabadidő eltöltési
lehetőség, mint egy apró falvas térségben, ahol csak több órányi utazással ér
hető el nagy(obb) város. A LOGO-Mobil felépítését és szolgáltatási portfólióját adaptálta a MINI Ifjúsági Szolgálat regionális szintre, ezen belül is speciali
zálódva a vidéki, kistelepülési, nagy hátrányos helyzettel rendelkező társági
adottságokra.
Alapvető munkamódszere a mobil felkereső ifjúsági munka. Lényege, hogy
nem egy fix közösségi térbe várja a fiatalokat és ott biztosít a számukra helyszínt, eszközt, lehetőséget, hanem egy busznyi eszközzel maga megy ki azokra a helyekre, ahol a fiatalok fellelhetőek (pl.: terek, folyópart, játszótér, iskolaudvar, pályaudvar, stb.). Teszi ezt azzal a céllal, hogy a fiatalokat közvetlenül a mindennapi környezetükben és élethelyzeteikben (komfortzónán belül)
4

https://mindengyerek.hu/bemutatkozik-a-logo/ (Letöltve: 2020. január 8.)
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szólítsa meg. Valamint a fókuszban az áll, hogy azokat a fiatalokat igyekszik elérni a MINI Ifjúsági Szolgálat, akik kiesnek az oktatás és a munkaügy látóköré
ből, vagyis nincsenek az ellátórendszer egyetlen egy szegmensében sem, holott nekik van rá a legnagyobb szükségük. Ezért is fontos, hogy mobil és ott
igyekszik cselekvést indikálni, ahol szükség van rá, vagy ahhoz a legközelebbi
szinten.
A felkereső ifjúsági munka során egyszerre több tényezőre kell figyelni ahhoz, hogy egy-egy kitelepülés, megjelenés sikeres lehessen. Ilyenek például az
adott helyszín lehetőségei, a fiatalok mindennapjai és élethelyzetük, a szük
ségletek. Fontos, hogy a Szolgáltatás nem csak úgy, „légből kapottan” végzi
a felkereső ifjúsági munkát, hanem a helyi szakemberekkel egyeztetve teszi
ezt (pl.: családsegítő, ifjúsági referens, közösségi tér vezető), hiszen máshogy
nem tudna az adott szükségletekre reagáltan megoldási lehetőségeket, információkat és lehetőségeket vinni magával. Hiszen a MINI Ifjúsági Szolgálat célja, hogy egy olyan tiszta profilú, a hazai és európai információs normáknak
megfelelő ifjúsági információs és tanácsadó szolgálatot működtessen, melynek feladatrendszerében kiemelt fontosságú a megelőzés. Ennek megfelelően
a fiatalok várható problémáinak megelőzése, illetve csökkentése érdekében
az alábbi feladatokat kiemelt figyelemmel végzi:
– a helyi igényekhez igazodva működteti és fejleszti az információs szolgál
tatásait, eszközparkját, tanácsadási formáit
– a fiatalok számára információ adása a sajátos szükségleteiknek megfelelően,
– a működés által érzékelt és felvetett problémák visszacsatolása, közvetítése a döntéshozók felé, a fiatalokat érintő döntések kedvező irányú befolyásolása érdekében,
– több irányú információ áramlás elősegítése
– közösségfejlesztési folyamatok generálása, koordinálása
– folyamatos programok biztosítása a helyi viszonyoknak megfelelően
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Gyakorlati leírás
Szolgáltatási területünk elsősorban az Észak-magyarországi régió, kiemelten Borsod-Abaúj-Zemplén megye, de az ország bármely pontján igénybe vehetőek a szolgáltatásaink.
Célcsoportunk igen széles – amellett, hogy elsősorban az úgynevezett NEET
fiatalokat próbáljuk elérni, és visszaterelni az ellátórendszerbe –, így nehezen
behatárolható korosztályra. Leginkább ott jelenünk meg és olyan módszertannal, ahol szükség van rá, és amire éppen szükség van. Páldául tartunk óvodában egészségnapot, ahol a fogápolás a központi téma, vagy felvilágosító órát
általános iskolában alternatív módszertannal. De játszóteret is festünk az ott
„bandázó”, azt használó fiatalokkal, gyerekekkel, szüleikkel. Tehát célcsoportunk igen széleskörű, ha nagyon muszáj behatárolni, akkor a 3-30 éves korosztály tagjai kerülnek a munkánk középpontjába, mindegyik a maga specialitásával.
A felkereső munkánk alapja jelenleg 3 mikrobusz, melyeket jól megpakoljuk informatikai eszközökkel, fejlesztő játékokkal, információs anyagokkal a
szükségletek szerint. Az animátoraink, önkénteseink pedig különböző nemformális elemekből álló módszertani gyűjteménnyel érkeznek, szintén a korosztálynak megfelelően. Erre azért van szükség, mert különböző gyakorlatokon keresztül könnyebben megnyílnak a fiatalok, mint közvetlen kérdések által: ráhangolódás, ismerkedés, rávezetés, megoldás, megvalósítása, kiértékelés, visszacsatolás, után követés.
Egy-egy alkalom általában 3-6 óra időintervallumban zajlik, a hatékonyság
érdekében javasoljuk 3-5 alkalom megtartását.
Főbb témaköreink:
– információszolgáltatás:
o 
oktatással, továbbtanulással, felvételi eljárással kapcsolatos
tájékoztatás
o 
kulturális-, szabadidős-, sport programok és rendezvényekről
tájékoztatás
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o 
szociális ellátások, munkaügyi kérdések, hivatali ügyintézésekkel
kapcsolatos tájékoztatás, a megfelelő helyekre irányítás
o diákmunkák és idénymunkákkal kapcsolatos tájékoztatás
o kedvezményes üdülési lehetőségek
o európai uniós mobilitási lehetőségekről tájékoztatás
– közösségi aktivitások generálása, támogatása:
o közösségfejlesztés: létrehozás, koordinálás, után követés
o csapatépítések a különböző korosztályok számára
o 
szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei  önszerveződés
támogatása
o személyes tanácsadás
o 
prevenció, speciális témák (pl.: fogyatékosság, anyagi gondok,
szexualitás, intimitás (stb.) feldolgozása
o 
EU-s lehetőségek keretein belül ifjúsági cseréken való részvétel
biztosítása
– egyéni tanácsadás:
o 
amennyiben szükséges, egyéni, személyre szabott tanácsadások
lebonyolításában is segítséget nyújtunk, a megfelelő szervezeteket,
szakembereket segítségül hívva (pl.: szociális munkás, védőnő,
családsegítő, stb.)
Felkészülési szempontok:
Ahogy azt fentebb is írtuk, nem csak úgy elindulunk és valahová kilyukadunk, hanem elsősorban felkérések és megfogalmazódott igények alapján ér
kezünk egy-egy helyszínre, de mégis fontos, hogy mi megyünk, s nem hozzánk
jönnek egy állandó nyitva tartással rendelkező helyre.
A felkérések általában konkrétak, korosztály vagy téma specifikusak. Ezek
alapján szükséges megtervezni egy-egy alkalom eszközparkját, módszertani
elemeit.
– Alapinformációk
(melyek nemcsak a mobil ifjúsági felkereső munka alatt fontosak):
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o
o
o
o
o
o
o
o

létszám
résztvevők életkora
van-e előzetes információjuk az adott témáról, milyen mértékben

helyben segíti-e valaki a munkájukat, ha igen, ott lesz-e
a foglalkozásokon
foglalkozásra fordított időtartam
nyílt vagy zárt tér, annak felszereltsége

voltunk-e már az adott közösségben, van-e átfedés a régi és új
szereplők között.

téma megjelölése (pl.: csapatépítés, drogprevenció, felvételi eljárás,
stb.)

Ezeket figyelembe véve építjük fel egy-egy megjelenés módszertanát és állítjuk össze eszközparkját. Ez azonban az előre jóval tervezhetőbb folyamat,
mint pl. egy falunapi kitelepülés. Hiszen szervezetünk ilyen alkalmakkor is felkérhető pl. gyermek és ifjúsági programok biztosítására, szabadidős programok tartására. Ilyenkor elsősorban olyan eszközökkel – óriás társas/színező, kvízek, labdajátékok, kézműves elemek – készülünk, amelyeket egyszerre
többen is igénybe tudnak venni korosztályi megkötés és felkészültség nélkül.
Azonban itt is fontos a megszólítás és bevonás, az esetleges helyi, korosztályi problémák monitoringozása. Egy szabadidős kitelepülés alkalma például
jó lehetőség a települési viszonyok, helyzetek felmérésére, amelyek a későbbi
munkánk során beépíthetőek.
Figyelmeztetés
Óva intünk mindenkit attól, hogy megfelelő módszertani tudás és szakmai
felkészültség nélkül belevágjon egy mobil felkereső ifjúsági munkát végző te
vékenységbe, hiszen a leírtak alapján az oly egyszerű. Kiemelten fontos az animátorok, önkéntesek, programvezetők szociális és a mentális felkészültsége.
Hiszen megrázó élethelyzetekkel és körülményekkel találkozhatunk, amelyek
feldolgozását vagy éppen megoldását szükséges támogatunk a rendelkezésünkre álló eszközök segítségével és a szervezeti lehetőségeinkhez mérten.
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Szabó Enikő

Hetedhét Játékváros
A Hetedhét Játékváros célja és feladata, hogy a 8-12 éves gyermekekkel
megismertesse a demokratikusan működő társadalmat, megmutassuk, hogyan épül fel egy jól működő város, mit jelent a pénz és a „munka” fogalma. A
projekt fontos alapelveinek tekinti az alapvető emberi és gyermekjogok megismertetését, az önkéntességet, a környezeti nevelést, önállóságra nevelést, a
kommunikáció és a kapcsolatépítő és problémamegoldó készség, képesség és
a kreativitás fejlesztését, valamint a konfliktuskezelés módszereinek elsajátítását.
A segítők csapatában együtt munkálkodó önkéntesek, fiatal segítők ifjúsági
szakemberek, pedagógusok meg tanulnak együtt dolgozni a projekt előkészítési, lebonyolítási és lezárási szakaszban is, még a szakmai és generációs különbségek ellenére is.
Mert ez nem egy napközis, kézműves nyári tábor, nem gyerek megőrző és
nem egy sima tematikus tábor. A 10 nap során a Hetedhét Játék város egy te
matika köré épül és a gyermekeket elrepítjük az adott korba, vagy egy ismeretlen országba. A segítő feladata, hogy a nem-formális pedagógia módszereivel a műhelyekbe becsempésszék azokat az információkat, amiken keresztül a
tudást átadjuk a résztvevő csemetéknek.
A hetedhét játékváros alap gondolatát diztingeni testvérvárosunkból származik, ahol 1996-óta kerül megvalósításra, hazánkban 2009-ben került első
alkalommal Gyula városában megrendezésre és azóta is minden nyáron nyitva
áll 10 napig 8-12 éves gyermekek előtt.
Gyulán ilyenkor nem csak egy város működik, hanem kicsiben a gyermekek
is működtetnek egy saját városkát, ahol évről évre 220–240 gyermek és közel
70 felnőtt segítő, animátor munkálkodik, vagyis élik az életüket és közben alkotnak, várost vezetnek, polgármester választanak, főznek, takarítanak, rendet tartank fent, pénzt keresnek, napról napra miközben sokat nevetnek és új
baráti kapcsolatok alakulnak ki.
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A felnőtt segítők (fiatal önkéntes segítők, kortárssegítők, ifjúsági szakemberek, pedagógusok, nyugdíjasok, technikai személyzet) sem unatkoznak. Nem
csak a gyermekeket segítik és tanítják a felnőtt életre, hanem felelősség teljes
munkájukkal folyamatosan példaként is a gyermekek ellőt állnak.
Egy nap a Hetedhét Játékvárosban:
A Játékvárosba reggel 8.00-ra érkeznek a gyerekek, 7.45-kor a segítők már
a játékváros területén gyülekeznek és várják a korábban érkezőket. Első nap
minden gyerek számára kiosztottunk egy igazolványt, melybe majd a játékváros 10 napja alatt a munkaórák száma és a kifizetett (játék) pénz összege kerül bejegyezésre. De az igazolvány elején a személyes adatai is megtalálható
a gyermekről. Ezt követően a gyerekeknek bemutatjuk a város működését, a
termelő és a város fenntartásáért felelős műhelyeket és az egyéb helyszíneket, melyekre a város működéséhez szükség.
Előzetesen elkészített listák szerint a gyerekeket csoportba osztottuk, fel.
Ezekben, csoportokban a Játékváros 10 napja alatt reggelente és délutánonként találkoztak. Minden reggel névsorolvasást tartunk, ennek alapján tudják
a segítők, hogy a csoportokban van-e hiányzó, valamint megrendelhették és ki
is fizethették a gyermekek a következő ebédjüket.
A névsorolvasás után a játékváros munkaügyi központjában már várja a
sok munkalehetőség a városlakókat. Délelőtt 3 munkaórában dolgozhatnak a
városlakók délután pedig 2-ben. A gyerekek és a segítők is pihenhetnek, óránként 20 perc szünet vár minden résztvevőre. A segítők által kijelölt szünetekben senki nem tartózkodhat a műhelyekben. Szünet alkalmával a Játékváros
szabad területein lehet az időt eltölteni, ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy
egyenek, igyanak, pihenjenek, vagy ha kedvük úgy tartja, játszanak. A városlakók egy napon maximum 6, minimum 2 órát tudnak „dolgozni”, óránként 8
Gyurót keresnek, ebből adóznak is mindenki (gyerekek és segítők egyaránt).
Persze kicsiny városunkban, akik hazaságot kötnek, azok családi adókedvezményben is részesülhetnek, bízunk benne, hogy nem csak ezért olyan népszerű a házasságkötés. Valamint az örökbe fogadást követően nálunk a családi
támogatást a gyermek kapja kézhez a banktól.
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Az ebédszünet naponta 12.00-13.00-ig tart, utána pedig folytatódik a munka a műhelyekben. Sok esetben a segítők még ebédeltek, a gyerekek már sorban álltak a munkaügyi központ ajtajában, mert dolgozni szerettek volna.
A gyermekek egy nap több alkalommal is elmehetnek a bankba (szünetek
alkalmával) és felvehetik a teljesített munkájukért járó munkabérüket (játékpénz formájában). A segítőket a mobil banki szolgáltatással jutnak a fizetésükhöz. A pénzen városlakók vásárolhatnak maguknak az elkészült termékekből a
vásárban, esetleg az Utazási Iroda által szervezetett kirándulásokon vehetnek
részt (strandolás, lovaglás a lovas tanyán, focibajnokság, kiállítások meglátogatása stb.), de az étkezéseiket a megkeresett összegből kell finanszírozniuk. A
gyerekek döntésére van bízva, hogy a menzán játékpénzért ebédet rendelnek
maguknak, vagy inkább aznap a falodában (bisztró) és a sütödében fogyasztják el ebédjüket, ahol gyümölcssaláta, szendvics, hamburger, hot-dog, gofri,
lángos, fánk, édes és sós sütik stb. vár rájuk. A szülők eleinte nagyon féltek,
hogy a gyerekek nem fognak rendesen ebédelni, de ez a vártnál jobban sikerült, a gyerekek több alkalommal a menzát választják.
A játékváros „szülőmentes övezet”, a szülők, érdeklődők hetente két nap
13:00 és l4.40 között léphetnek be csupán a város területére, egyébként számukra kijelölt helyet biztosítunk a várakozásra. A látogatások alkalmával a
gyerekek idegenvezetőként mutatják be a műhelyeket, és a játékváros életét.
A gyerekek 15:00-kor abban a műhelyben, ahol utolsóként dolgoztak, ös�szepakolnak a műhelyvezetővel közösen. Ezt követően a kijelölt találkozó helyre mennek, ahol csoporttársaikkal és a csoportjukhoz tartozó segítőkkel találkoznak. Gyors névsorolvasás következik, biztosítva ezzel, hogy aki reggel jelen
volt, az délután is itt van, majd a segítők és a gyerekek megbeszélik az aznapi
élményeket, tapasztalatokat. A gyerekek elmesélik a velük történt pozitív és
negatív élményeiket. Ezt követően minden csoport bemegy a tornaterembe,
ahol az aznapi történésekből készült kisfilmet tekintik meg. A közös filmnézés
után a gyerekért jönnek az izgatott szülők és hazaindulnak.
Miután minden gyermek távozik, a segítők ellenőrizik műhelyeiket, a
még szükséges feladatokat elvégezik. A játékváros működéséhez elengedhetetlen, hogy a segítők a felmerülő kérdéseket, problémákat, ötleteket alkalmanként megbeszéljék természetesen a már lezajlott munkanapot követően.
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Természetesen a napi 8-10 óra munka mellett olykor pihenésre és szórakozásra is nyílik alkalom a fiatalok és a felnőttek részére egyaránt, a közös szalonnasütések keretében igyekeznek energiát gyűjteni.
Demokrácia a Játékvárosban:
Hogyan is lehet megismertetni a 8-12 éves gyermekeket a demokráciával,
a választási procedúrával? Több műhely is azért felelős, hogy a városban demokratikus rend uralkodjon (önkormányzat, választási iroda, bíróság, rendőrség, információ, bank).
A választási irodának az első három nap van munkája, amíg a gyermekekből megválasztásra került a testület, akik a további napokon a várost vezették.
A bíróság volt, aki a rendőrség vagy a polgári bejelentések alapján kivizsgálják az ügyeket és döntéseket hoznak azokról.
A rendőrök igyekeznek a város szabályait betartatni a polgárokkal.
Mindegyik műhelyben egy vagy két felnőtt segítő vagy fiatal kortárssegítő
van, akik a gyermekek segítségére vannak, de a játékváros polgárainak feladata, egy-egy törvény meghozása és a betartatása, a rend fenntartása. Azt meg
kell említeni, hogy a gyermekek igen toleránsak, figyelmesek és mélyre menően körültekintőek egymással a 10 nap alatt. A segítők segítik a gyermekek
munkáját és nem befolyásolják őket. Ezen élményt, amit a segítő felnőttek,
kortársak, technikai segítők és persze nem utolsó sorban a résztvevő gyermekek meg tapasztalhatnak, szavakban nem leírható ezt át kell élni. Mindent
megteszünk azért, hogy ezen élményeket sokan átélhessék még.
www.hetedhetvaros.hu
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Molnár Brigitta

Véleményformálók
1. A projekt környezete
Nyíregyháza fiatalos és pezsgő életű oktatóváros, húsznál több középisko
lával, művészeti intézményekkel és két felsőoktatási komplexummal, tehát
rengeteg fiatallal. A fiataloknak kellett egy hely, hogy koncentrálható legyen
az erejük, segítséget kapnak, s legyen hová fordulniuk a problémáikkal. A város vezetése ezt felismerve alakította ki a Mustárház ifjúsági közösségi teret,
melyet 2006. január 1-jétől a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület működteti
feladat-ellátási szerződéssel. A cél az volt, hogy a szolgáltató központ alacsony
küszöbű ellátással segítse a hátrányos helyzetű fiatalokat, felkarolja a tehetségeket, és programok szervezésével hozzájáruljon a nyíregyházi fiatalok kulturális életének fellendítéséhez. A Mustárház mára azonban már nemcsak egy
hely a térképen, hanem a nemzetközi programok és a média révén a világra is
ablakot nyit.
2. Elméleti háttér
A világot a fiatalok formálják, mióta csak az emberiség létezik, és a fiatalokból egyszer csak felnőttek, majd idősek lesznek. Minden korban más kérdésekre kell válaszolni, más társadalmi környezetben kell boldogulniuk. Lapos-e
a Föld? Kering-e a Nap körül? Szükség van-e demokráciára, ha igen, egyáltalán
mi az? Ezek a kérdések csak akkor oldhatóak meg, ha a fiatalok tudják, hol élnek és miért. Ilyen mérvű problémákra nem keresünk választ, de az utóbbira
talán hatással lehetünk: meg lehet mutatni a fiataloknak, és meg lehet értetni
velük azt a gazdasági és társadalmi környezetet, amelyben felnőttként létezniük kell, ehhez a média nyújt segítséget.
A média világa néha kaotikus, gyakran torzít, ezért meg kell tanulni bánni vele. Különbség van a között, hogy csak befogadjuk az információkat, vagy
tudunk-e bánni velük, értően használni őket, netán mi magunk is hatással
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lehetünk-e a média világára, azaz információkat közlünk. Az embert a nyelv, a
beszéd képessége tette emberré, s ezt a képességet meg kell becsülni, használni kell: kommunikálni kell. Véleményformálókká válni.
3. A projekt célja
A Mustárház médiamodellje a nyomtatott és az elektronikus sajtó eszközeit és azok használatát mutatja meg a fiataloknak, hogy ők maguk is véleményformálókká válhassanak, ne legyenek a média kiszolgáltatott alanyai (áldozatai, ha úgy tetszik). Ha ez nem is minden esetben következik be, legalább az
megtörténhet, hogy megkülönböztetik az információk között a hitelest a hamistól, az értékest az értéktelentől, s megtanulják, hogyan válogassanak az in
formációhalmaz elemeiből, hogyan jussanak egyre több tudásanyaghoz egyegy témáról. Nézzük meg a hosszú út számunkra első lépését az ifjúsági média
világában: hol, miért és hogyan jött létre, hogyan működik a fiatalok által szerkesztett Nyíregyházi Ifjúsági Lap és a Mustár FM. Az általunk leírt modell talán
a segítségetekre lesz abban, hogy a második lépést megtegyétek.
4. A projekt résztvevői
Már 2006 januárjában látható volt az, hogy a fiatalok között a legnagyobb
igény a média világának megismerésére van. Sokszor hangzik el ez a mondat:
a médiában szeretnék dolgozni. A fiatalok többsége szerint reflektorfényt, csil
logást, egy-két színes oldalt valamelyik bulvárlapban, fotósokat és autogramkérőket. Korántsem. Tájékozottságot, tudatosságot, precizitást, objektivitást,
felelősségtudatot és rengeteg munkát. Nem (csak) az dolgozik a médiában,
aki ideig-óráig a figyelem középpontjában áll, hanem aki hatással tud lenni a
kortársai szemléletének alakítására úgy, hogy ügyesen közvetíti és indokolja a
saját véleményét.
A Mustárház látogatói között Nyíregyháza minden középiskolájából megfordulnak fiatalok. Igényfelmérést végeztünk közöttük, vajon a médiának melyik ága lenne az, amely a város diákéletére alkalmazható, s amelybe szívesen
bekapcsolódnának. Közösen fogalmazták meg, hogy jó lenne olyan diáklapot
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létrehozni, melyet ők maguk írnak és szerkesztenek, és amely a város diákéletének esszenciáját adja.
A Mustár FM stúdiójában a város számos középiskolájában tanuló diákok
fordulnak meg, vannak közöttük főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő munkanélküliek is. Eltérő kulturális és gazdasági környezetből érkeztek, jelentősek közöttük az életkori különbségek, de az egymás iránti tolerancia és empátia kialakításával összetartó csapatot alkotnak, akiket nemcsak a
rádiós tevékenység köt össze, hanem barátként tekintenek egymásra.
5. A projekt folyamat/módszertana
A városi diáklap ötletét néhány fiatal vetette fel, de ők kevesen voltak ahhoz, hogy meg is valósíthassák. A toborzás az iskolaújságok szerkesztőségeiben kezdődött és 2006 februárjában, az első szerkesztőségi ülésen összegyűlt
12 nyíregyházi középiskolás, akik megalapították a Mustárház médiakörét. A
lapszerkesztéshez és az újságíráshoz elengedhetetlen szakmai hátteret a Mustárház munkatársa biztosította, a lapkiadáshoz szükséges anyagi erőforrásokat is az intézmény teremtette elő.
Szerkesztőséget kellett alakítani. Minden jelenlévő diák vállalt benne szerepet, hiszen egy szerkesztőség nem csak újságírókból áll, emellett egy tisztség
viselése motivál, és felelősségérzetet is teremt egy adott tevékenység iránt. A
diákok az érdeklődésüknek megfelelően vállalkoztak egy-egy rovat szerkesz
tésére, de szükség volt fotósra, grafikusra és tördelőre is, illetve a terjesztés
megszervezésébe mindenkinek be kellett kapcsolódnia. A cím tekintetében
több ötlet közül a Nyíregyházi Ifjúsági Lap elnevezést választották, melynek rö
vidítése – NYIL – könnyen megjegyezhető, jól hangzik, és asszociál az íj tarto
zékára. Fontos, hogy a fiatalok a lappal járó teendőket önkéntesként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezzék. A Nyíregyházi Ifjúsági Lap első példánya
2006 márciusában jelent meg, azóta töretlenül, ingyen eljut a diákokhoz.
Ahhoz, hogy az érdeklődésüket hosszú távon fenntarthassuk, szükség van
megfelelő motivációra. Ez a NYIL szempontjából is fontos, hiszen a folyamatos megjelenéshez, a fejlődéshez stabil szerkesztői gárda kell. A cél az, hogy
a fiatalok a gyakorlatban tanulják meg az újságírói ismereteket. A legnagyobb
motivációt mégis az újságírással járó kihívások, az egymásnak való megfelelés
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jelenti. Szankcióra nincs szükség: a legjobb szankció a csoport ítélete, a cso
portmunkában és a kohézióban rejlő erők.
A Mustárház kapcsolatban állt határon túli magyar diákszervezetekkel, és
ezeket mozgósítva – a határon túli fiatalokkal közösen gondolkodva – megszületett a NYIL első, határon túli kiadása. Az első nemzetközi lapszám szlovák, román, ukrán és magyar diákok összefogásával 2006 decemberében jelent meg.
A példányszám húszezerre nőtt, és Nyíregyházán kívül eljutott Királyhelmecre,
Nagyváradra, Beregszászra és Szatmárnémetibe is. A későbbiekben a határ
menti magyar kiadáshoz Ungvár és Nagybánya is csatlakozott.
Mustár FM – Szemtelenül fiatal!
A szlogen megválasztásánál és a rádió arculatának kialakításánál a már si
keres NYIL által kiszabott úthoz igazodtunk, szerettük volna megtartani a fiatalosan szókimondó, véleményeket és gondolatokat közvetítő hangnemet, miközben a kisközösségi rádiózás célját is szem előtt tartjuk. Ehhez szükség volt
az alábbi tipizálás ismeretére:
A Mustár FM mint közösségi rádió jellemzői:
–
–
–
–
–
–

a műsorkészítés önkéntesek munkáján alapul
nem mindenáron akarunk mindenkihez szólni
személyesség, nyitottság jellemzi
partnernek tekintjük a hallgatót
non-profit működési keretek
a hallgatók részesei a rádióprogram születésének, javaslataikat
figyelembe veszik a műsorok készítői
– műsoraink főszereplői a sztárok mellett a hétköznapok emberei
– alternatív és rétegzenei kínálat
– a tartalom előtérbe helyezése
6. Eredmények és hatások
Az itt tevékenykedő diákújságírók közül többen kommunikáció szakon folytatták tanulmányaikat, egyetemi lapok szerkesztői között bukkan fel a nevük,
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vagy on-line portálok közlik cikkeiket. Szerencsére az egyes generációk között
van átmenet, a más városban továbbtanulók helyére új tagok kerülnek, de a
már tapasztaltabb fiatalok szinte észrevétlenül adják át nekik tudásukat, vezetik be a csapatba és a szakmai ismeretekbe.
A Mustár FM eredményei:
– a fiatalokat tudatos médiahasználókká váltak
– a fiatalok nem-formális tanulás során fejlődtek, fejlődnek
– megvédik a rádiózás egy szektorát a kereskedelmi és politikai
érdekektől
– érdekes és változatos műsorok készülnek fiatalok által
– a kulturális sokszínűség hangsúlyozzák, politikamentesség
– több tartalom, mint zene sugárzása (50-50 százalék zene-szöveg arány)
– a világzene és a népzene kerül előtérbe
– olyan témák részletes kifejtése, melyek a magyar média érdeklődési körébe általában nem tartoznak bele
Mustár FM tevékenységéhez rengeteg kiemelkedő program kapcsolódott:
élőben tudósítottunk az európai ifjúsági hét záró rendezvényéről, a Település
és Ifjúsága konferenciáról, részt vettünk számos fesztiválon, és az országos hí
rű VIDOR Fesztivál hivatalos rádiójaként egy hétig világzenét közvetítettünk,
melyet csak a Nyíregyházára érkező hírességekkel készült interjúk szakítottak
meg. Az országos ifjúsági mintaprojekt cím nem azt jelenti számunkra, hogy
elértünk mindent, amit lehetett, inkább azt, hogy ez után még többet kell bizonyítanunk, és hogy egy jó út első lépését tettük meg. Szívesen megosztjuk
a tapasztalatainkat mindazokkal, akik érdeklődnek az ifjúsági média iránt, és
szívesen fogadjuk a látogatókat, önkénteseket a nyíregyházi Mustárházban, a
Szent István utca 20. szám alatt. Munkánk, programjaink nyomon követhetőek a www.mustarhaz.hu oldalon, ahol on-line hallgathatóak a Mustár FM műsorai is.
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7. Fejlesztett kompetenciák
Az újságíró munka során a fiatalok a gyakorlatban tanulják meg azokat az
ismereteket, melyek a NYIL színvonalas megjelentetéséhez szükségesek, és elengedhetetlenek a csapatkohézió megteremtéséhez. Az újságírói ismeretek
elsajátítása és a csapatépítés drámapedagógiai módszerekkel és kommunikációs gyakorlatokkal történik.
Megtanulnak csoportban dolgozni, ezen keresztül empatikussá válnak egymás iránt, megtanulnak a saját véleményt alkotni és vállalni azt (ezáltal fejlesztik vitakészségüket), mások véleményét tiszteletben tartani, és megtanulják elfogadni a kritikát, kamatoztatni azt. Az újságírói gyakorlat során kialakul
a felelősségérzetük a vállalt feladatokért, megtanulják a határidők betartását,
fejlesztik koncentrációjukat, és igyekeznek igényes munkát kiadni a kezükből,
mely alá büszkén írhatják oda a nevüket. A csapatban alapszabály: mindenki
véleménye számít. Az interjúk, tudósítások készítése során egyre magabiztosabbá válnak, fejlesztik írásbeli és szóbeli kommunikációs készségeiket. Elsajátítják a szerkesztéshez elengedhetetlen sajtóismereteket, a felkészülés folytán
egyre szélesedik látókörük, megismerik a sajtóműfajokat és az alapvető tipográfiai szabályokat, megtanulnak objektíven viszonyulni egy-egy témához. S
ami a legfontosabb: megismerkednek az újságírói etika elveivel, példákon keresztül pedig azzal, hogyan lehet hiteles információt eljuttatni az olvasókhoz.
A műsorkészítéshez szükséges szakmai ismeretek elsajátítására a Véleményformálók képzés adott alkalmat.
Mindazok a nem-formális tanulás során elsajátítható ismeretek és előnyök,
amelyeket a NYIL szerkesztése kapcsán felsoroltunk, a rádiós tevékenység során is elsajátíthatóak, a felelősségtudat fejlődése és a verbális kommunikációs
készség fejlődése fokozottabban jelenik meg. Megfigyelhető, hogy az önbizalomhiányban szenvedő vagy családi problémákkal küzdő fiatalok magabiztosabbá válnak a mikrofonok mögött.
A fiatalok megtanulják, hogyan működik egy rádió szerkesztősége, és alapjaiban a médiatörvényt is megismerik a munkájuk során. Egy-egy műsor elkészítéséhez kapcsolatot kell teremteniük egymással, az interjúalanyokkal,
akik sokszor magas presztízsű emberek, így az udvarias és magabiztos fellépés módját is el kell sajátítaniuk. Csapatban tevékenykednek, és a megfelelő
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csapatépítési technikák eredményeként őszintén elmondják és tisztelik egymás véleményét, örülnek az építő kritikáknak.
8. Egyebek
Elértük, hogy valóban csapatként működjenek, és ne csak az újságírás tartsa össze őket. Barátságok születtek, bulikat tartottak, és többen közös nyaralást szerveztek maguknak. A Nyíregyházi Ifjúsági Lap szerkesztői számos interjút készítettek, és sok érdekes helyszínre jutottak el.
9. A projektgazda szervezet bemutatás
Egyesületünk 2002-ben alakult. Nyíregyházán egy ifjúsági házat működtetünk a Mustárház Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Irodát, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés keretében. Egyesületünk 11 fő európai önkéntes fogadására van akkreditálva, működtetünk az ifjúsági házban egy napi
24 órában földi sugárzással adó ifjúsági rádiót a Mustár Rádiót. 2008-ban és
2009-ben az EACEA finanszírozásában testvérvárosi ifjúsági találkozót, illetve
testvérvárosi tematikus konferenciát szerveztünk. 2009-ben egy 12 hónapos
projektben, melyet az EACEA is támogatott egy 10 városra kiterjedő ifjúsági közművelődési felmérést csináltunk 4 országban. 2011–2013-ig egy HUSKROUA
határon átnyúló projektben Kosice, Berehovo és Nyíregyháza ifjúságszakmai
együttműködését koordináltuk. Létrehoztunk 2012-ben egy Kárpát-medencei
ifjúságszakmai együttműködést, valamint egy 12 országra kiterjedő informális
ifjúságszakmai hálózatot az aktív európai állampolgárságért. Célunk aktivitásokat elérni, népszerűsíteni az EU intézményeit, vívmányait, együttműködéseket generálni, a fiatalok kompetenciáit fejleszteni. Részt veszünk folyamatosan szemináriumokon, képzéseken, cseréken, demokráciaprojekteken, így az
elmúlt időszakban jártunk cserén Németországban és Olaszországban, képzésen/szemináriumon Romániában, Olaszországban, Belgiumban, demokráciaprojekten Romániában, Németországban, részt vettünk írországi demokráciaprojekt képzésen. 2013-ban brüsszeli finanszírozással 6 hónapos ifjúságsegítői cserét valósítottunk meg, tagjai vagyunk a MIK-nek, NIT-nek, az Ifjúságszakmai Egyeztető Fórum (ISZEF) nemzetpolitikai munkacsoportjának. 2014
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októberétől egy kapacitásbővítő 24 hónapos projekt keretében Vietnamban
bonyolítunk le egy projektet, 2015 januártól pedig egy 24 hónapos EACEA támogatású „városok hálózata” projektet valósítunk meg. 40 nyertes projekt lebonyolítása FLP, E+, Európa a polgárokért programokban. Közösségi szolgálatot folyamatosan teljesítenek nálunk a fiatalok kulturális területen.
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Ajánlások
Projektünkben nagyon sok alkalmunk volt eszmecserét folytatni ifjúsági
szakemberekkel az ország egész területén. Minden műhelyünkhöz kapcsolódtak viták, eszmecserék, fókuszcsoportos beszélgetések, ezek alapján létrejött
egy rálátásunk a rendszerre. Mindezeket figyelembe véve a projekt kapcsán
az alábbi ajánlásokat tesszük a magyarországi ifjúsági munka fejlesztését illetően.
Az ifjúságügy elismerése, definiálása: Jelenleg az ifjúságügy, az ifjúsági terület nincs definiálva, az interdiszciplína széles körű tevékenységet fed le. Ahhoz, hogy a döntéshozók és a társadalom reális képet kaphasson a terület
munkájáról feltétlenül szükségszerű lenne definiálni és az alapvető sztenderdeket lefektetni.
Ifjúsági törvény: A területnek nincs meg a törvényi kerete, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia jelen projekt lebonyolítása idején nem működött, a cselekvési tervek évek óta nem jelentek, nagyjából 2 évente újabb és újabb stratégiai utakat
próbálnak kijelölni (STRAFI), de ezek minden esetben a fiókban végzik. A szakma és a terület elengedhetetlen keretrendszere lehetne az ifjúsági törvény.
Ifjúsági referenseket a városokba: Alig van olyan megyei jogú város, ahol
főállású és csak az adott területtel foglalkozó ifjúsági referens tevékenykedik,
a kisebb településeken pedig szinte nem is ismert ez. Javaslatunk szerint minden 10 ezer lakos feletti városban legyen ifjúsági referens csatolt tevékenységgel, míg minden megyei jogú városban önálló, csakis az ifjúsági területtel foglalkozó referens.
Ifjúsági koncepció, stratégia a megyei jogú városokban: Azt látjuk, hogy
azon településeken, ahol van ifjúsági stratégia, ott jobban vagy jól működő a
helyi ifjúsági munka, így a fiatalok is mint élhető városra tekintenek az adott
lokalitásra. Ajánlatunk szerint minden megyei jogú városnak legyen helyi ifjúsági stratégiája vagy koncepciója
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Párhuzamosságok feloldása, közösségi tereket a megyei jogú városokba:
A 2013-ban a megyei jogú városokban kialakított Új Nemzedék Irodák párhuzamos hálózatot hoztak létre a már működő közösségi tér hálózatok mellett,
melynek hatására az évek során a helyi közösségi terek megszűntek nagyrészt.
Mivel jelen rész írásakor még nem tudható, hogy a többször átalakított és tevékenységében gyakran újratervezett Erzsébet Ifjúsági Alap (korábban Közösségi Tér, korábban Új Nemzedék Központ, korábban Kontaktpont) sorsa hogyan alakul, ezért javasoljuk, hogy minden 10 ezer lakos feletti városban legyen legalább egy ifjúsági közösségi tér, amely vagy központi forrásból vagy
helyi finanszírozással működik.
Szolgáltatási sztenderdek felállítása, aktualizálása: A 2008-ig működő
HAYICO pontos sztenderdeket állított fel az ifjúsági szolgáltatóknak, pontosan meghatározva, hogy mely szolgáltató az ifjúsági pont, mely szolgáltatás
az ifjúsági információs és tanácsadó iroda, ezt a rendszert döntötte romba
a TÁMOP522, mely ifjúsági szolgáltatóknál még a fenntartási kötelezettséget
sem ellenőrizte idővel senki. Ki kellene ismét állítani azokat a minimumkövetelményeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki ifjúsági szolgáltatást végezhessen.
Források decentralizálása: A magyarországi források centralizálása miatt a
helyben vagy regionálisan működő szervezetek nem láthatóak, így tevékenységük nehezen megjeleníthető az országos forráselosztó rendszerekben. Vis�sza kellene állítani legalább a GYIA-ban a regionális forráselosztást.
IKSZ központok, IKSZ koordináció városi szintű megoldása: Az iskolai közösségi szolgálat egy jó kezdeményezés a döntéshozók részéről, sajnos sok esetben rosszul kivitelezve, ugyanis nagyon sokan kijárták kiskapukat, illetve sok
olyan nagy felszívó szervezet van, ahol érdemi közösségi tevékenység nem tel
jesíthető, viszont nagy mennyiségű fiatalnak tud igazolást biztosítani. Érdemes lenne megyei szinten IKSZ koordinációs központokat létrehozni, melyek
vagy a CIC-eken, vagy egyéb ifjúsági szervezeteken belül működnének és rálátásuk lenne az adott megyében a közösségi szolgálati helyekre, egyúttal azok
koordinálásban, a fiatalok felkészítésében is részt venne.
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Érdekképviselet, érdekérvényesítés erősítése a településeken: Alapvető
fontosságúnak tartjuk, hogy a fiatalok az őket érintő kérdésekbe beleszólhassanak. Meg kellene erősíteni a kapcsolatot az iskolai DÖK-ökkel, egyúttal ösztönözni kellene, hogy jöjjenek létre települési szintű érdekképviseleti formák,
azokat a helyi döntéshozók segítsék, például infrastruktúra biztosításával.
Strukturált párbeszéd ösztönzése a településeken: A helyi érdekérvényesítés fontos terepe, hogy a fiatalok rendszeresen tudjanak párbeszédet folytatni a döntéshozókkal. Javasoljuk, hogy minden megyei jogú városban legalább
évente egyszer legyen helyi diákparlament, ahol a fiatalok észrevételeire, javaslataira a helyi döntéshozók érdemi válaszokat adnak.
Erősíteni az iskolák és ifjúsági civil szereplők közötti együttműködést a Tankerület és a Szakképzési Centrum bevonásával: A másodlagos és harmadlagos szocializációs közegek közötti párbeszéddel olyan rendhagyó osztályfőnöki órák, vagy információs napok megszervezése rendszeresen a Tankerület és
a Szakképzési Centrum iskoláiban, ahol a fiatalok képet kaphatnak a civil szervezetek munkájáról, valamint mindazon hazai és nemzetközi lehetőségekről,
melyekről a civil szervezeteknek releváns információik vannak.
A nem-formális pedagógia módszer megismertetése a tanárokkal: A nemformális pedagógiai módszert az ifjúságügy hosszú ideje használja, viszont a
formális oktatás ezen módszereket nem ismeri. Mindenképpen szerencsésnek
tartanánk, ha a formális képzésben résztvevő tanárok megismernék és egyes
elemeit el is sajátítanák a nem-formális módszereknek, ezzel is színesítve az
oktatási palettát.
Fiatalítás a szolgáltatóknál: Az ifjúsági szolgáltatók sajnos egyre idősebbek,
mivel évek óta nincsen ifjúságsegítő képzés, valamint mivel a civil pálya nem
ad életpályamodell szerinti megélhetést, így nagyon sok volt a pályaelhagyó.
Fontos lenne, hogy a szolgáltatóknál csökkenjen az átlagéletkor, mivel lassan
már nem is egy generáció a különbség a fiatalok és az ifjúsági szolgáltatók között, ami kommunikációs zsákutcát is jelenthet.
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Ifjúságsegítő képzés elismertségének növelése: Jelenleg az ifjúságsegítő
képzés BA szinten nem lehetséges, közösségszervezőknek van ifjúsági szakiránya. Ahhoz, hogy ismét meg tudjon erősödni az ifjúsági szolgáltatások rendszere elengedhetetlenül szükséges, hogy ne közösségszervezőket képezzen a
hazai rendszer, hanem ismét ifjúságsegítőket BA, majd ha a feltételek adottak,
akkor akár MA szinten is.
A felkereső szolgálat erősítése, finanszírozása, mert csak ezzel lehet elérni
a legtöbb csoportot: A fiatalok manapság már kevésbé keresik a közösségi tereket, csakis konkrét programok vagy saját szubkultúrájuk esetén. Éppen ezért
bár rendkívül fontos, hogy legyen minél több közösségi tér, amelyek segítik az
ifjúsági folyamatokat helyben, de alapvető fontosságú, hogy maguk a szolgáltatók is megtalálják és felkeressék a célcsoportot, iskolában, köztereken, vidéki településeken, szegregátumban, mindegyik esetben olyan programokkal és
módszerekkel, melyek az adott célcsoport számára megfelelő.
Közösségfejlesztés, közösségi programok: Napjainkban fontos kapocs lehet a fiatalok között, hogy a kezdeményezéseiket, közösségeiket segítsük, fejlesszük, részükre folyamatosan programokat biztosítsunk. Meg kell találni, fel
kell keresni mindazon csoportokat, közösségeket, szubkultúrákat, melyek a
helyi lokalitás aktív részeseivé tudnak válni. A közösségek fejlesztése, a közösségi programok szervezése nem feltétlenül pénzkérdés, de mindenképpen
biztosítani kellene helyben a közösségeknek fellépési lehetőséget, a programjaik megvalósításához pedig segítséget nyújtani.
Helyi kutatások erősítése, igényfelmérések folyamatosan: Nagyon kevés
településen vannak helyi ifjúsági koncepciók, stratégiák, és még kevesebb
azon települések száma, ahol a ezen koncepciók elkészülte előtt helyi ifjúságkutatást végeznek szakemberek. Mivel az ifjúság egy állandóan változó társadalmi csoport, ezért azt javasoljuk, hogy minden helyi ifjúsági koncepciót vagy
stratégiaalkotást előzzön meg helyi igényfelmérés vagy helyi ifjúságkutatás és
ezeket folyamatosan, akár 5 évente ismételjék meg.
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Helyi tanácsok, fórumok létrehozása, működtetése: A helyi párbeszédrend
szerek folyamatos biztosítása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy helyben jól működjenek az ifjúsági szereplők. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy
minden megyei jogú városban hozzanak létre ifjúsági fórumot vagy ifjúsági kerekasztalt vagy ifjúsági tanácsot, melyek helyben összefogják az ifjúsági területen tevékenykedő szereplőket.
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Zárszó
EFOP projektünk láthatóan rendkívül aktívan és sikeresen telt el.
Mindezt csak a számok nyelvére lefordítva: volt egy Kick-off meeting, három konferencia, tizenhat műhelyfoglalkozás, tíz tanulmányút – Debrecen,
Békéscsaba, Kecskemét, Pécs, Miskolc, Szeged, Győr, Tokaj, Székesfehérvár,
Eger –, egy hiánypótló kutatás két országban száz-száz fő lekérdezésével. De
mindettől többet mond és ad az a sok-sok tapasztalat, melyek alapján fejleszteni tudjuk a jövőben a nyíregyházi ifjúsági szolgáltatásokat, mely révén több
fiatalt tudunk bevonni és aktivizálni. Sok olyan jó gyakorlatot, módszert, tapasztalatot tudunk majd a jövőben beépíteni a mindennapi munkánkba, melyek a nyíregyházi fiatalok életét teszik jobbá. És nem utolsó sorban a szervezetünk is fejlődik.
A következő időszak is hasonlóan aktívnak ígérkezik, hiszen partnereinkkel
a továbbiakban is együttműködünk és elindulunk a fiatalokkal azon helyekre –
Eger, Győr, Szeged –, ahol jól működő érdekképviselet és érvényesítés van, ezzel is továbbfejlesztve településeinken az ifjúsági szolgáltatásokat.
Azon reményekkel indulunk neki a következő időszaknak, hogy még többet, még jobbat tudunk majd alkotni, és továbbfejleszteni a nyíregyházi ifjúsági szolgáltatásokat a Mustárházban, mely révén sokkal több fiatalt tudunk
elérni és aktivizálni, egyúttal projektpartnereinkkel is folytatjuk a megkezdett
munkát, melyek közös projektekben, közös cselekvésekben validálódnak.
Dombóvári Gábor
egyesületi elnök
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