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Előszó
Szerencsés helyzetben van a magyarországi ifjúságszakma, ha a rendelke-

zés re álló ifjúságkutatások körét vizsgáljuk. Nem csak európai szinten számos 
tematikus kutatás születik az ifjúsági célcsoport jellemzésére, de Magyaror-
szágon is létezik rendszeres adatgyűjtésen alapuló, országos kutatás a 15-29 
éves korcsoport tekintetében. Emellett számos fogyasztási szokásokat vizsgáló 
kutatás célozza alapvetően az ifjúsági korosztályt, ahogyan tematikus fóku-
szokkal rendelkező kutatások is bukkannak fel újra és újra. 

Az azonban már más kérdés, hogy a fiatalok szolgáltatói környezettel ápolt 
kap csolatát, igénybevételi szokásait nem vagy szinte alig kutatják. Ha a nagy-
mintás, reprezentatív adatgyűjtési hullámokat (Ifjúság2000, Ifjúság2004, Ifjú-
ság2008, Magyar Ifjúság 20121, Magyar Ifjúság Kutatás 20162) vesszük ala-
pul, sem találunk a kezdeti időszakban mért, ifjúsági munkához kapcsolódó  
 
 
 

1  A 2012-es adatfelvételhez kapcsolódóan négy tanulmánykötet is született:
–  Székely, L. (szerk.) (2013): Magyar Ifjúság 2012. Tanulmánykötet. Budapest, Ku-

tatópont.
–  Nagy, Á., Székely, L. (szerk.) (2014): Másodkézből – Magyar Ifjúság 2012. Buda-

pest. Kutatópont.
–  Nagy, Á., Székely, L. (szerk.) (2015): Harmadrészt – Magyar Ifjúság 2012. Regio-

nális Helyzetelemzések. Budapest. ISZT Alapítvány – UISZ Alapítvány – Excenter 
Kutatóközpont.

–  Nagy, Á., Székely, L. (szerk.) (2016): Negyedszázad – Magyar Ifjúság 2012. Buda-
pest, Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely – ISZT Alapítvány – Excenter Kutatóközpont 
– Új Ifjúsági Szemle Alapítvány.

2   A legutóbbi országos, nagymintás ifjúságkutatás hullámának eredményei két kötet-
ből is megismerhetőek:
–  Székely, L. (szerk.) (2018): Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Magyar Ifjúság 

Kutatás 2016. Budapest, Kutatópont Kft. – Enigma 2001 Kiadó.
–  Nagy, Á. (szerk.) (2018): Margón kívül – magyar ifjúságkutatás 2016. Budapest – 

Excenter Kutatóközpont. 
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kér déseket.3 Ennek oka összetett. Az egyértelműen látható, hogy a klasszikus 
ér telemben vett ifjúságsegítés formái mára egyre inkább átalakulnak. Részben 
létjogosultságukat vesztették, részben az online térbe helyeződtek át vagy a 
felkereső munka részét képezve, kevésbé kötődnek fizikai térhez, közösségi 
terekhez, ifjúsági házakhoz. 

Ugyanakkor azt is tapasztalhatjuk, hogy a korábbi civil szervezetekhez kap-
csolódó aktivitások egyre inkább átformálódnak. Ma már nem várhatunk erős 
kö tődést egy fiataltól, sokkal inkább szolgáltatásalapú kapcsolatok léteznek4, 
és ezáltal ezek váltak (többé-kevésbé) mérhetővé. A már említett nagymintás 
magyarországi kutatások azonban e dimenziót nem vizsgálják kellő mélység-
ben (pl. Milyen tevékenységekhez kapcsolódnak a fiatalok?, Milyen szolgálta-
tásokat vennének igénybe online?, Közösségeik milyen jellegű szolgáltatáso-
kat vennének igénybe ifjúsági közösségi terekben?), és uniós szinten is egyre 
nehezebb ilyen jellegű, fókuszú ifjúságkutatások eredményeire bukkanni. 

Ha a területi, térségi kutatásokra gondolunk, akkor már nagyobb hangsúlyt 
kap nak a fiatalok szabadidős térben fellelhető civil szervezetekkel, ifjúsági kö-
zösségekkel kialakított viszonyának attribútumai is. Lévén sok esetben ezek a 
települési, megyei adatgyűjtések a helyi koncepcióalkotás alapját adják, így 
ezek megalkotásakor fontos a lokális kapcsolatok feltérképezése. Kétségtelen, 
hogy a helyi sajátosságokat ezek a kutatások sokkal inkább képesek kezelni és 
feltárni, mint egy országos adatgyűjtés. 

Ezzel párhuzamosan azt is látnunk kell, hogy az ilyen jellegű adatgyűjté-
sek egyáltalán nem evidens módon készülnek és fedezhetőek fel mindenhol. 
A komplex koncepcionális tervezés fehér hollói ellenére, sajnos, az ifjúsági 

3  Utoljára ilyen jellegű kérdésként szerepeltek az Ifjúság2008 kérdőívben az alábbiak:
–  „k42. Szerveznek-e különböző intézmények, szervezetek az Ön számára elérhető 

közelségben mindenki számára nyitott programokat a fiatalok számára?”
–  „k45. Volt már Ön valaha ifjúsági irodában?” és „k46. Miért ment oda?”
E tekintetben a 2008-as adatfelvétel volt a legrészletesebb, a Magyar Ifjúság 2012 
ku tatásból szinte teljesen kimaradt az ifjúsági szolgáltatásokkal kapcsolatos attitű-
dök, szokások témaköre, majd a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 szintén visszatért a 
2008-as kérdéscsokorhoz. Az imént említett kérdések kivételével ugyan, de több 
kér dést is szenteltek ekkor az ifjúsági szolgáltatásoknak. 

4   Bővebben lásd: Fazekas, A., Nagy, Á. (2015): Fiatalok. De civilek? A táborok ifjúságá-
tól a fesztiválok ifjúságáig. Civil Szemle, 2015/2., 25-37.p.
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stratégiaalkotás gyerekcipőben jár Magyarországon. Ennek oka részben ab-
ban keresendő, hogy az ifjúságszakma maga sem rendelkezik országos szinten 
meg álló egyetemes standardekkel, hiszen ifjúsági törvény nem került elfoga-
dásra.

Különösen nagy hiány mutatkozik, ha a szolgáltatói környezet leírásába 
vág juk a fejszénket. Köszönhetően annak, hogy az ifjúsági munkában tevé-
kenykedőket „nem szokás” szondázni, működésüket, fenntartási sajátosságai-
kat nagymintás adatgyűjtésekből egyáltalán nem ismerjük. 

Jelen kutatás és az azt lehetővé tevő projekt során arra törekedtünk, hogy 
ugyan csekély, 100 fős körben, de lehetőségünk legyen adatgyűjtést végezni. 
Ahol a mintát az ifjúsági szolgáltatásokat kínáló intézmények, szervezetek, kö-
zösségek alkotják, ezáltal megismerve az ifjúságszakma egy szeletének struk-
turális és működési jellemzőit. Mindezt azért, hogy lehetőség nyíljon a prob-
lémák, a fejlesztési lehetőségek feltárására, mely a hatékony és eredményes 
szakmai érdekérvényesítés első lépése lehet. 

Bízunk benne, hogy e kutatási beszámoló a leíró jellegű adatközlés és befo-
ga dás mellett elgondolkodtatásra is késztet, muníciót ad a szakma számára és 
kellő figyelmet kap a döntéshozók részéről. Ha ezek a víziók teljesülnek, akkor 
hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy a magyarországi ifjúsági munka, ifjúságszak-
ma pozicionálásának napirenden tartása ne évüljön el. Azaz önálló területi 
legitimitása erősödjön, társadalmasítása pedig ezzel párhuzamosan hozzájá-
ruljon a szakma identitáserősödéséhez, presztízsének emeléséhez.

A szerző
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I. Adatgyűjtési módszerek
Projektünk alappilléreit jelentették a kutatási célú adatgyűjtések eredmé-

nyei, melyek különböző formában és több ciklusban kerültek becsatornázásra 
a projektesemények során. Az adatgyűjtések elsődleges céljait a szolgáltató 
rend szerek megismerése, a jó gyakorlatok cseréje, az eredményesség és ha-
tékonyság mérése, valamint az ezekhez kapcsolódó hiányok, fejlesztési terü-
letek feltérképezései adták – mind hazai, mind nemzetközi szinten (partnere-
ink körében és a partnerországok metszetében). A különböző kutatási formák 
(kérdőíves adatgyűjtés, interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések) ezzel párhu-
zamosan azt is lehetővé tették, hogy a projekt értékelése, illetve a partnerek 
és bevont szereplők közötti együttműködések erősítése is megvalósulhasson, 
ki egészülhessen.

Az adatgyűjtések három szinten és formában kísérték végig a projekt hu-
szon hathónapos működési ciklusát. Az ifjúsági szolgáltatások elsősorban hazai 
kí nálatának és az e téren tevékenykedők munkájának sajátosságait hivatott 
mérni a projekt elején megszületett online survey. Ehhez az adatgyűjtéshez 
szorosan kapcsolódik a Romániában is lekérdezésre került kérdőív. Az így gyűj-
tött adatok lehetővé tették a két ország összehasonlítását, a partnerségi lehe-
tőségek felismerését és a fejlesztési irányok tágítását, mind a magyarországi, 
mind a romániai szervezetek részéről.

Az ifjúsági szolgáltatásokhoz és szolgáltatókhoz kapcsolódó, részletes, te-
ma tikus információgyűjtést a fókuszcsoportos beszélgetések során valósítot-
tuk meg, melyek a projekt műhelyeseményeihez kapcsolódóan kerültek le-
bo nyolításra. Ezeken az alkalmakon mind a négy ország (Románia, Szerbia, 
Auszt ria, Magyarország) szakemberei képviseltették magukat, ezáltal segítve a 
különböző témák (pl. önkéntesség, strukturált párbeszéd, család és otthonte-
remtés) széles spektrumú feldolgozását, a nemzetközi összehasonlítást. Ezzel 
együtt a látóutakon tapasztaltak beemelésre, míg a saját benyomások meg-
osztásra kerültek, melyek támogatták a projekt eredményességét, és lehetővé 
tették a visszacsatolást és értékelést is.

A kutatás harmadik elemét az interjús beszélgetések szolgáltatták, me-
lyek szintén a projekt teljes időtartama alatt folytak, (főként) a látóutakhoz 
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kapcsolódóan kerültek rögzítésre. Ezek a kötetlen, kevésbé strukturált be-
szélgetések voltak hivatottak arra, hogy a partnerszervezetek (mind a három 
part  nerország: Románia, Szerbia, Ausztria) szakemberei megoszthassák véle-
mé nyüket az adott jó gyakorlattal, települési vagy szervezeti sajátossággal, spe-
ciális, egyedi, példaértékű működési móddal kapcsolatban. Ugyanakkor ezek 
az alkalmak adtak teret a magyarországi ifjúsági munka helyi szigeteinek meg-
ismerésére is, ezáltal pedig a jó gyakorlatok felderítéséhez is hozzájárultak. 

I.1. Online adatgyűjtés

Az online kérdőív szerkesztése a projekt legelejéhez kapcsolódott, melynek 
idő szaka a tesztelési fázissal együtt bő féléves intervallumot jelentett, 2018. 
január és augusztus között. Az elemzés szeptember-november között zajlott, 
az eredmények pedig december hónapban kerültek bemutatásra, gyorsjelen-
tés5 formájában (konferencia, tréning, éves kiadvány). Az online adatgyűjtés 
eredményeit részletesen bemutató elemzést a projekt második évében tettük 
nyilvánossá (projektösszefoglaló, módszertani kiadvány).

A kérdőív populációját olyan romániai és magyarországi szervezetek (100-
100 kitöltés) adták, akik tevékenységi körébe ifjúsági szolgáltatások is tartoz-
nak. A két ország érintettségével lehetőség nyílt a helyi sajátosságok megisme-
ré sére és két különböző ifjúsági szolgáltatói környezet összehasonlítására is. 
Az adatgyűjtés elsődleges célja az volt, hogy képet kapjunk az ifjúsági humán-
szolgáltató környezet attribútumairól, nehézségeiről és fejlesztési irányairól. 
Az adatgyűjtés az adott populációhoz kapcsolódó, lokális ismeretek okán a 
hó labda-módszerre alapult. Az ajánlások útján gyűjtött kitöltői kör lehetővé 
tette, hogy az adott megye, régió ifjúsági munkájának valóban aktív, megha-
tározó szereplői kerüljenek bevonásra. A két minta megalkotásakor figyelmet 
fordítottunk a területi kiegyenlítettségre, ezáltal szavatolva a megyei és regio-
nális szereplők arányos bevonását.

5   Fazekas, A. (2018): Kutatási gyorsjelentés. In: Dombóvári, G., Fazekas, A. (2018): Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése az ifjúságszakmai szervezeteknél; a felkereső munka 
le hetőségei a fiatalok bevonására. Módszertani kézikönyv 2018. Nyíregyháza, Kultu-
rá lis Életért Közhasznú Egyesület. 44-58.pp.
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A kérdések elsősorban az adott ifjúsági szakember terepmunkához és ifjú-
sá gi szolgáltatásokhoz kötődő szervezeti/intézményi tapasztalatait térképez-
ték fel. Különböző témakörök mentén az ifjúsági szolgáltatói környezet széles 
körű bemutatására nyílt lehetőség, melyet a két országban zajló adatgyűjtés 
még tovább szélesített. A kérdések érintették a szervezeti struktúra, a part-
nerség és együttműködés, az elérés és bevonás, a hiányterületek és fejlesztés, 
a szolgáltatások és szervezeti aktivitás, a fenntartás és működés, valamint a 
kommunikáció témaköreit is. 

I.2. Fókuszcsoportos beszélgetések

A fókuszcsoportos beszélgetések a projekt nyitókonferenciájától kezdődő-
en folyamatosan valósultak meg, az adatgyűjtés ezen módjához kapcsolódó 
módszertani keretek pedig már a partneri kick-off meeting során tisztázásra 
kerültek. A strukturált adatgyűjtések a műhelymunkákhoz kapcsolódóan, a 
projektpartnerektől érkező szakemberekkel közös beszélgetések formájában 
születtek meg. A tematikát a találkozók, műhelyek fő irányai rajzolták meg, 
valamint ezzel párhuzamosan a látóutak tapasztalatai adták a kereteket. 

A bevontak körét a projektben résztvevő magyarországi, romániai, szerbiai 
és ausztriai partnerszervezetek vezetői, szakemberei adták. A módszerválasz-
tást indokolta, hogy a fókuszcsoportos beszélgetések részletes és közvetlen 
adatgyűjtésre adtak lehetőséget, melyek a kérdőíves adatfelvétel jó kiegészí-
tői. Ugyanakkor a vezérfonalak révén mégis strukturált keretet biztosítottak 
az adott téma feldolgozásához kapcsolódó attitűdök, vélemények megisme-
résének.  

A beszélgetések témái szerteágazóak voltak, részben a kérdőív egységeihez 
kapcsolódva tárták fel egy-egy kardinális téma hátterét, részben újabb egysé-
gek beemelésével színesítették az adatgyűjtés eredményeit. Az érintett témák 
az alábbiak voltak:

– az ifjúsági házak és közösségi terek
– a területi, országos ifjúságkutatások
– ifjúsági stratégiaalkotás
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– önkéntesség
– strukturált párbeszéd
– aktív állampolgárság
– család és otthonteremtés
– pályaorientáció, pályaválasztás
– ifjúságsegítés
– kortárssegítés
– közösségfejlesztés
– ifjúsági szolgáltatások, tanácsadás
– ifjúsági nagyrendezvények
– támogatórendszerek, ifjúsági szakma
– diákjogok

Összesen három konferencia és tizenhat tematikus műhely tette lehetővé 
a fókuszcsoportos beszélgetések lebonyolítását. Ezalatt mintegy nyolcvan órá-
nyi hanganyag született a kimondottan a különböző témák mélyebb megér-
tését célzó strukturált beszélgetésekből. Ezek során negyven magyarországi, 
va lamint partnerszervezetek által delegált szakember (beszélgetésenként vál-
tozó arányban és számban) osztotta meg véleményét, tárta fel mélyebben az 
esetleges problémás területeket, keresett megoldást a hiányokra. 

Az elemzést követően az eredmények folyamatosan segítették a projekt 
meg valósítását, visszacsatolást jelentettek, erősítették a partnerek közötti 
együttműködést. Továbbá a mérföldkövekhez kapcsolódó módszertani kiad-
ványok részét képezték, valamint támogatták a projekt értékelését.

I.3. Interjúk

Az interjúk készítésének célja a nemzetközi együttműködés erősítése, a ta-
pasztalatcsere és a jó gyakorlatok átvételét érintő eredményesség mérése, a 
köz vetlen visszacsatolások gyűjtése, a projekt fenntarthatóságának erősítése 
volt. Az adatgyűjtésre szintén már a nyitókonferenciától kezdődően került sor. 
A projektindulással egyidőben pedig a módszer használatának feltételei, kere-
tei és céljai is tisztázásra kerültek. 
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Az interjú – mint adatgyűjtési módszer – azzal a céllal került kiválasztásra, 
hogy a kvantitatív eredmények árnyaltabb, néhol mélyebben legyenek értel-
mez hetőek. Az interjúzás közvetlen és alaposabb megértést szolgáló kutatási 
eszközként segítette a projekt során bekapcsolódó szervezetek hathatós köz-
reműködését, részvételét a folyamatokban. Az interjúk alanyait a projektese-
ményeken felkeresett magyarországi ifjúsági szolgáltató intézmények, szerve-
zetek vezetői, szakemberei adták, valamint a projektpartnerek szakemberei. 

A látóutak során a helyi ifjúságügyi szereplőkkel készült beszélgetések ke-
rültek rögzítésre, melyek a helyi sajátosságok és együttműködési lehetőségek 
mé lyebb feltárását szolgálták. A magyarországi szervezetek közreműködése 
tá mogatta a projekt szolgáltatásbővítéshez kapcsolódó eredményeinek széles 
körű terjesztését, a tapasztalatcserét, továbbá erősítette a fenntarthatóságot, 
a hosszú távú együttműködést. Ebből következően az interjúk tartalma segí-
tette a partnerszervezeteken túli szereplők tapasztalatainak gyűjtését, mely az 
egész projekt során visszacsatolásként szolgált a lebonyolítók számára.

Az interjúk a három konferencia, valamint a tíz látóút során kerültek rögzí-
tésre. Ennek eredményeként több mint negyven órányi hang- és videóanyag 
adta a feldolgozás alapját. A kvalitatív adatgyűjtés e fázisaihoz összesen nyolc-
van ifjúsági szakember, ifjúságsegítő, fiatalokkal foglalkozó önkéntes kapcso-
lódott. A részleges eredmények a mérföldkövekhez kapcsolódó módszertani 
kiadványok, míg a komplex elemzésük a zárókiadványok részét képezték. 
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II.  A kérdőíves adatgyűjtés 
eredményei

II.1. A minta jellemzői

Magyarország és Románia esetében is 100-100 fős minta született. Magyar-
or szágon 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 fókuszáltunk6, ahol az 
aláb biak szerint alakult a minta területi összetétele:

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

A kérdőív kitöltői Magyarország esetében közel kétszer hosszabb ifjúság-
szak mai múlttal rendelkeznek, mint Romániában. Előbbit tekintve átlagosan 
13 éve, míg utóbbinál átlagosan 7 éve tevékenykednek ifjúsági területen a 
kérdőívre választ adó szakemberek. Átlagos életkoruk a magyarországi szer-
vezeteket vizsgálva 38 év, míg a romániai szervezeteket tekintve 28 év, tehát 
utóbbiak alapvetően fiatalabb szakmai közeget jelentenek a két minta ilyen 

6   A könnyebb elemezhetőség és érthetőbb áttekinthetőség kedvéért a továbbiakban 
romániai szervezetekként, valamint Romániaként utalunk (a szövegben és a szem-
léltető ábrákban, táblázatokban is) a romániai mintára.
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jellegű összehasonlításában. A magyarországi kitöltők többsége nő volt (55%, 
férfiak: 45%), míg a romániaiak körében a férfiak voltak túlsúlyban (58%, nők: 
42%).

 Az kérdőív válaszadóinak adott szervezetnél betöltött pozíció alapján el-
mond  hatjuk, hogy tízből négyen vezetőként tevékenykednek mind a magyar-
országi, mind a romániai szervezeteket tekintve (1. ábra). Azonban míg Ma-
gyarország esetében a beosztottak aránya 21 százalékponttal magasabb, mint 
az önkéntes kitöltőké, addig Romániában ez a két arányszám megegyezik. A 
ma gyarországi mintát tekintve nagyjából kiegyenlített az ifjúsági területhez 
kapcsolódó végzettséggel rendelkező (49%) vagy nem rendelkező kitöltők ará-
nya (51%). Ugyanakkor a romániai mintát látva az ilyen jellegű szakmai vég-
zettség szinte alig van jelen a kitöltőink körében, mindössze 7 százalék.

1. ábra: A megkérdezettek adott szervezetnél betöltött pozíciója  
(„Milyen formában végzed az ifjúsági munkához kapcsolódó tevékenységed 

jelentős részét?”; százalékos megoszlás, NMagyarország = 100, NRománia = 100)

II.2. Szervezeti profil

Az adott szervezet ifjúsági területen tevékenykedő apparátusának átlagos 
mérete a romániai szervezeteknél 12 fő, míg a magyarországi szervezetek kö-
rében ennek háromnegyede mérhető, 9 fő. A szervezeti működést nagyban 
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meg könnyíti az önkéntesek jelenléte. Éppen ezért tartottuk mi is fontos szem-
pontnak azt, hogy megismerjük, mennyiben része a szervezeti humánerőfor-
rásnak az önkéntes munka. A magyarországi szervezetek körében kiemelke-
dően domináns az önkéntesek szerepvállalása a szervezetek működésében: 
80 százalékuknál van önkéntes. Ugyanez az arány a romániai szervezeteknél 
50 százalék. Tehát a megkérdezett romániai szervezetek közül csupán minden 
második munkáját tudják megkönnyíteni az önkéntes tevékenység keretein 
belül hozzáadott értéket adó személyek, csoportok.

Mindkét ország esetében egyértelmű a civil szervezeti túlsúly, azonban Ro-
má niából nem került a mintába önkormányzati fenntartású szervezet vagy in-
tézmény (1. táblázat). Magyarországot tekintve ezzel szemben a szervezetek 
ötö de ilyen típusú fenntartási formában működik. 

1. táblázat: A szervezetek fenntartási típusának megoszlása  
(„Milyen típusú szervezetnél/intézménynél végzed ifjúsági munkád túlnyomó 

részét?”; százalékos megoszlás, NMagyarország = 100, NRománia = 100)

Magyarország Románia
Önkormányzati fenntartású 19   0
Civil szervezet 77 95
Vegyes   2   2
Egyéb   2   3

A szervezetek profilját látva egyértelmű az ifjúsági túlsúly, ám – különösen 
Ro mániában – hangsúlyos az alapvetően kulturális hátterű szervezetek, intéz-
mények elterjedése az ifjúsági szolgáltatók körében (2. táblázat). A magyaror-
szági 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.
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2. táblázat: Szervezeti profilok megoszlása  
(„Mi az adott szervezet/intézmény fő profilja?”; százalékos megoszlás, 

NMagyarország = 100, NRománia = 100)

Magyarország Románia
Ifjúsági 67 72
Kulturális   9 25
Közművelődési 17   0
Egyéb   7   3

A megkérdezett szervezetek jól tükrözik ifjúsági profiljuk jelenlétét, hiszen 
mind két ország esetében tízből kilenc szervezet meghatározó célcsoportjának 
része a serdülő korosztály, ezzel párhuzamosan pedig hasonló arányban van 
jelen a fiatalfelnőttek megszólítása is (2. ábra). A gyerekek minden máso dik 
szervezet számára jelentenek kiemelt célcsoportot mindkét országban. Esze-
rint a gyermek és ifjúsági korosztály elérésének, megcélzásának eloszlása 
nagy jából hasonlóan alakul a két ország megkérdezett szervezeteinek körében. 
Jelentősebb eltérést a felnőttek és az idősek esetében tapasztalhatunk: a ma-
gyarországi szervezetek körében mindkét korcsoport elérése dominánsab ban 
van jelen. Azaz: a megkérdezett magyarországi szervezetek nagyobb arányban 
kínálnak szolgáltatásokat, programokat – a fiatalok mellett – kifejezetten az 
ifjúságitól eltérő korosztálynak is, mint a romániaiak. 
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2. ábra: A legfontosabb elérni kívánt célcsoportok megoszlása  
(„Mely célcsoport elérése a legfontosabb számotokra?”; százalékos megosz-

lás, NMagyarország = 100, NRománia = 100)

A kiemelt célcsoportokhoz kapcsolódóan fontos szempont, hogy a szerve-
zetek működésének, szolgáltatási körének mennyiben része a helyi, települési 
ifj úsági feladatok ellátásába való bekapcsolódás. A magyarországi szervezetek 
körében 49 százalék azok aránya, akik végeznek ilyen jellegű ifjúsági feladatel-
látást. 7 Ebből adódóan a szervezetek másik fele (51%) ettől elesik, ennek nem 
ré szese. A romániai szervezeteket tekintve az arányok jóval eltérőbb képet 
fes tenek. Mindössze a mintába került romániai szervezetek tizede (11%) kap-
csolódik települési szinten ifjúsági feladatok ellátásához, annak megvalósítá-
sához. Ezzel szemben döntő többségük, kilenctizedük (89%) nem kapcsolódik 
ilyen értelemben a helyi önkormányzati munkához. 

7   A 2011. évi CLXXXIX. törvény („Magyarország helyi önkormányzatairól”) a helyi köz-
ügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkor-
mányzati feladatok között jegyzi a „sport, ifjúsági ügyeket” (16. pont).
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II.3. Szolgáltatási kínálat

A szervezetek tevékenységi körét illetően rákérdeztünk a szolgáltatási kör-
nyezetre, mely alapvetően meghatározza a fiatalok eléréséhez, bevonásához 
kapcsolódó aktivitást is. Magyarország esetében azt tapasztalhatjuk, hogy a 
közösségépítés és -fejlesztés áll az élen, majd a kulturális programok és az 
információnyújtás a leginkább elterjedt szolgáltatási fajták, melyeket a szerve-
zetek 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, NMagyarország = 100, NRománia = 100)

Magyarország Románia
Információnyújtás 77 57
Tanácsadás 62 21
Animálás 30 14
Sportolási lehetőség, sportprogramok 42 61
Prevenció 43 21
Érdekképviselet 32 31
Közösségfejlesztés, -építés 83 70
Kulturális programok 79 93
Tehetséggondozás 50 47
Egyéb 6 2

Ezeken túlmenően az látható, hogy a romániai szervezetek körében jóval 
ala csonyabb jó néhány szolgáltatástípus előfordulása – ilyenek az információ-
nyújtás, a tanácsadás, az animálás, a prevenció és a közösségfejlesztés, -épí-
tés. Ezzel szemben a magyarországi szervezetek köréről elmondható, hogy 
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többségük összetett szolgáltatási körrel működik, hiszen a legkevésbé elterjedt 
tevékenységek (animálás, érdekképviselet) is nagyjából tízből három szerve-
zet nél fordulnak elő. Ugyanakkor a romániai szervezetek főként a sportolási 
lehetőségek, sportprogramok és a kulturális programkínálat terén mutatnak 
nagyobb mértékű aktivitást, mint a magyarországiak. 

A szolgáltatási kört tekintve rákérdeztünk a szervezetek saját megítélésére 
is munkájukat illetően. Saját szervezetük, közösségük szolgáltatási kínálatát 
a magyarországi szervezetek 11, míg a romániaiak 19 százaléka nem találta 
elég széleskörűnek. Ugyanakkor a magyarországiak 55, míg a romániaiak 37 
szá zaléka egyértelműen széles szolgáltatói, tevékenységi kört érez magáénak. 
Ez alapján azt összegezhetjük, hogy Magyarország esetében a szervezetek e 
szempontból elégedettebbek saját szolgáltatási kínálatuk sokszínűségével, 
mint a romániaiak.

A szolgáltatások közül több pontot is elég fajsúlyosnak éreztünk ahhoz, 
hogy külön kérdések során mélyebb információt tudjunk meg az adott terület-
ről. Ilyen volt a tanácsadói munka, a programszervezés, az aktivitásokban való 
részvétel és a projektünk fő beavatkozási pontját jelölő, felkereső munka is. 

A fiatalok elérésének egy fontos fokmérője a tanácsadói tevékenységek 
megléte és azok sokféleség. A mintánkba közel háromszor több olyan magyar-
országi szervezet került, akik tanácsadást végeznek, kínálnak a fiatalok számá-
ra, mint romániai. A tanácsadói területek közül a magyarországi szervezeteket 
tekintve a pályaválasztással kapcsolatos segítségnyújtás magasan kiemelkedik 
a többi közül, és ugyanezt mondhatjuk el a romániai szervezetek tanácsadói 
munkájáról is (3. ábra). Magyarország esetében emellett a prevenció, a kon-
flik tuskezelés a legelterjedtebbek, de a szervezetek harmada-negyede foglal-
kozik a tanulási nehézségekkel, a diákjogokkal, az intimitással és a pszicholó-
gia témakörével is. 

Romániát tekintve másabb a kép: a pályaválasztás után a diákjogok jelentik 
a tanácsadói munka fő csapásirányát. Ugyanakkor a tanulási nehézségekkel va-
ló foglalkozás is minden második szervezet tanácsadói tevékenységének része. 
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3. ábra: A tanácsadói tevékenységek témaköreinek megoszlása  
(„Amennyiben végeztek tanácsadó munkát: ez a tevékenység mely területre 

terjed ki?”; százalékos megoszlás; NMagyarország = 61, NRománia = 21)

A konfliktuskezelés és a prevenció kisebb elterjedtséggel van jelen, mint a 
ma  gyarországi szervezetek között. Sőt, a mintánkat alkotó romániai szerveze-
tek körében az intimitás és a grafológia egyáltalán nem is képezi a tanácsadói 
munka részét, a pszichológia pedig igen alacsony aránnyal jelenik meg ebben 
a rangsorban. 

Összességében elmondhatjuk, hogy Magyarországon a tanácsadói munka 
az ifjúsági szolgáltatók többségének kínálatában széles tevékenységi körrel je-
len van. Ezzel szemben Romániában nem elterjedt a tanácsadói ifjúsági mun-
ka a szolgáltatók körében. Ahol azonban előfordul ez a tevékenység, általában 
a pályaválasztáshoz kapcsolódik vagy a diákjogok kérdéséhez. 

A programkínálat szintén a fiatalok, a célcsoport elérést, bevonását teszi 
le hetővé, melyek különösen napjainkban fontos szolgáltatási formát jelente-
nek. Köszönhetően annak, hogy a fiatalok közéleti aktivitása, civil szervezeti 
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kapcsolódási formája jelentős átalakuláson ment át az utóbbi években, évtize-
dekben.8 Manapság a szolgáltatások, egy-egy program vonzza be a fiatalokat, 
a szervezeti tagság egyre kevésbé népszerű körükben, így kötődésük is gyen-
gébb és alkalmi jellegű. 

A magyarországi szervezetek körében a havi többszöri programszervezés a 
legelterjedtebb, míg a romániaiak esetében a ritkább, havi-kéthavi rend sze-
res ségű programkínálat a legjellemzőbb, minden második szervezet jelezte 
ezt a gyakoriságot (4. ábra). A heti rendszerességű programszervezés előfor-
dulása is megmutatja, hogy a magyarországi szervezetek e téren aktívabbak: 
minden negyedik szervezet fektet hangsúlyt arra, hogy legalább hetente egy 
alkalommal legyen saját szervezésű programja. A romániai adatok esetében 
ez az arány mindössze 4 százalék. Évente néhány vagy annál is ritkább saját 
program Magyarországon minden tizedik szervezetet jellemez, Romániában 
viszont minden harmadikat. 

4. ábra: Saját szervezésű programok gyakoriságának megoszlása  
(Milyen gyakran vannak saját szervezésű eseményeitek?; 

százalékos megoszlás; NMagyarország = 98, NRománia = 99)

8   Bővebben a témával kapcsolatban lásd: Fazekas, A., Nagy, Á. (2015): Fiatalok. De 
ci vilek? A táborok ifjúságától a fesztiválok ifjúságáig. Civil Szemle, 2015/2., 25-37.p.
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Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) intézménye Magyarországon 2015. ja-
nuár elsejétől lépett hatályba, melynek értelmében az érettségi feltétele 50 
órányi önkéntes, közösségi tevékenység elvégzése intézményeknél, civil szer-
vezeteknél.9 Ehhez hasonló formával, kötelező érvényű, ugyanakkor önkéntes-
séget magában foglaló tevékenység megszervezésével, teljesítésével Románi-
ában nem találkozhatunk. A magyarországi tapasztalatok alapján elmondható, 
hogy a kezdeményes alapvetően alkalmas az európai értékrend és közösségi 
szellemiség erősítésére, miközben a fiatal korosztály közéleti aktivitását, ér-
deklődését és szolidaritását is előmozdítja. Ugyanakkor a megvalósulási forma 
sok esetben csorbát szenved és a fiatalok számára csupán szükséges rossz-
ként, semmint a későbbi, felnőtt élethez kapcsolódó önkéntesség megalapo-
zásaként van jelen.10 

Éppen ezért érdekes adat, hogy a magyarországi szervezetek jelentős ré-
sze nem is marad ki ebből az „önkéntestoborzási” formából. A megkérdezett 
szervezetek 78 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szervezetük, intézményük le-
hetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok az ő tevékenységeikhez kapcsolódóan 
teljesítsék az IKSZ-ot. Eszerint csupán a magyarországi szervezetek ötöde nem 
ad/nem tud adni erre lehetőséget a diákoknak.

A szervezetek sokszínűségét mutatja a különböző kezdeményezésekhez, 
aktivitásokhoz való kapcsolódás, mely egyben a felkereső ifjúsági munka 
egyik területének, a kitelepüléseknek is nélkülözhetetlen eleme. Ugyanakkor 
a kapcsolati tőke, a civil vagy szakmai hálózatokba való bekapcsolódásnak is 
egy fontos terepe, ahol nem kifejezetten az ifjúsági munkára épülő programok 
mentén érhető el a célcsoport, hanem kvázi közvetett módon. A szervezetek 
életében éppen ezért – nem is meglepő módon – egyértelműen megjelenik 
az effajta akciókhoz való csatlakozás (5. ábra). Magyarország esetében a szo-
ciális és karitatív célú, valamint a preventív, egészségtudatos aktivitások a leg-
inkább vonzóak az ifjúsági szolgáltatásokat kínáló szervezetek, intézmények 
számára. Romániát tekintve szintén a szociális-karitatív dimenzió bizonyul 
  9  Lásd: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.
10   Ennek okai többirányúak: a valós, közösségépítő tevékenységek hiánya, a bekapcso-

ló dott szervezetek, intézmények számára kevéssé egyértelmű célok, az igazolások 
kijátszhatósága komolytalanná teszi az IKSZ létét stb. Mélyebb vizsgálatra sem a 
kérdőív, sem ez az elemzés nem alkalmas, így ehelyütt a témának ennél részlete-
sebb taglalására nem kerül sor.
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meghatározónak, ugyanakkor emellett a környezetvédelem témája is igen ma-
gas arányban mozgósítja a szervezeteket. 

A forrásteremtéshez kapcsolódó megmozdulások a legkevésbé népszerű-
ek, bár Magyarországot tekintve még így is minden harmadik szervezet szá-
mára opció ez a terület is. Tudva, hogy a mintába került szervezetek többsé-
ge civil szervezet, így nem meglepő, hogy a közéleti-társadalmi kérdésekhez 
kap csolódó aktivitások Magyarországon a szervezetek 43, míg Romániában 49 
százalékát szólítják meg ezek a programok. A preventív, egészségtudatos, vala-
mint a forrásteremtési céllal szerveződött akciók főként a magyarországi szer-
vezetek körében élveznek népszerűséget, addig a környezetvédelmi, sporthoz 
kapcsolódó aktivitásokhoz való csatlakozás a romániai szervezetek körében 
mutatkoznak elterjedtebbnek. 

5. ábra: Különböző témájú aktivitásokhoz való kapcsolódások megoszlása 
(„Milyen jellegű aktivitásokban /flashmob, adománygyűjtés, figyelemfelkeltés 

stb./ szoktatok közreműködni az alábbiak közül?”; százalékos megoszlás, 
NMagyarország = 95, NRománia = 94-95)
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II.4. Partnerség

Az ifjúsági terület interdiszciplinaritása, horizontális jellege miatt erősen tá-
maszkodik az oktatási, szociális, kulturális szférákkal közös együttműködés re. 
A helyi ifjúságügy, ifjúságpolitika része a helyi szereplők partnersége, minden 
olyan területtel, ahol az ifjúsággal vagy az ifjúságért tevékenykednek. Köszön-
hetően annak, hogy sok település életében az ifjúsági feladatok nem önállóan 
kezelt ügyekként jelennek meg, magától értetődő a sport, közművelődési, ok-
tatási, szociális osztályokkal való kooperáció és közös gondolkodás. 

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 há-
lót, különösen a romániai szervezetek esetében. Igazán vegyes képet pedig a 
nemzetközi kapcsolatok terén láthatunk, hiszen a magyarországi szervezetek 
közül tízből hét, míg a romániaiakat tekintve tízből mindössze hat szervezet 
mondhatja el magáról, hogy kisebb-nagyobb mértékben részese nemzetközi 
partnerségeknek.

4. táblázat: Szervezeti beágyazottság  
(„Megítélésed szerint mennyire ápoltok intenzív kapcsolatot más ifjúsági 

közösségekkel/szervezetekkel?”; százalékos megoszlás: akiknél legalább ritkán 
van együttműködés az adott szinteken, NMagyarország = 100, NRománia = 99-100)

Magyarország Románia
Helyi, települési szinten 99 97
Megyei szinten 97 98
Országos szinten 92 88
Nemzetközi szinten 72 60

Ha mélyebben vizsgáljuk a partneri kapcsolatok minőségét, akkor azt tapasz-
talhatjuk, hogy minél szélesebb körű vagy minél távolabbi egy kapcsolat jellege, 
annál kevésbé gyakori annak intenzív, rendszeres (szinte napi jellegű) megléte 
(6. ábra). A helyi, települési szintű együttműködés folyamatossága a romániai 
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szervezetek körében sokkal gyakoribb (62%), mint a magyarországiaknál (49%), 
de ugyanez igaz megyei szinten is (Magyarország: 35%, Románia: 50%). 

Úgy tűnik tehát, hogy a romániai szervezetek jóval beágyazottabb kapcso-
lat rendszerrel rendelkeznek mind a települési, mind a megyei ifjúsági közössé-
gek, szervezetek hálózatába, mint a magyarországiak. Utóbbiak esetében me-
gyei és országos szinten inkább a kisebb-nagyobb rendszerességgel előforduló 
partnerségek a legelterjedtebbek, míg a helyi partnerekkel minden második 
magyarországi szervezet ápol intenzív, napi szintű kapcsolatot. Az országos 
kap csolatok terén a két vizsgált ország szervezetei nagyjából hasonló képet 
mutatnak, mindössze ötödük tart fenn folyamatos, szinte állandó csatornát 
más szervezetekkel, közösségekkel. Ezzel szemben a nemzetközi színtér már 
jóval inkább a magyarországiaknak kedvez. Tízből két szervezet (19%) intenzív 
kapcsolatot ápol a nemzetközi fronton is, ugyanez az arány a romániai szerve-
ze tek körében csak 8 százalék.

6. ábra: Más ifjúsági közösségekkel, szervezetekkel ápolt kapcsolatok 
intenzitásának megoszlása  

(„Megítélésed szerint mennyire ápoltok intenzív kapcsolatot más ifjúsági 
közösségekkel/szervezetekkel?”; százalékos megoszlás; 

NMagyarország = 100, NRománia = 99-100)
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A helyi kapcsolati háló egy másik fontos mutatója, hogy az adott szervezet 
mennyiben működik közre más közösségek, szervezetek támogatásában – pl. 
hely igény esetén. A magyarországi szolgáltatók 21 százaléka nem rendelkezik 
olyan helyiséggel vagy fizikai térrel, melyet mások számára használatba tud na 
adni. Ugyanez az arány a romániai szervezetek körében háromszor magasabb, 
63 százalék. Eszerint mindkét ország esetében – de különösen Romániát tekint-
ve – igaz, hogy az efféle partnerséget alapvetően meghatározzák a szervezetek 
infrastrukturális kapacitásai (pl. a helyhiány vagy székhely/telephely hiánya). 
Az azonban egyértelmű, hogy a szabad helybeli erőforrások kal ren delkező 
szervezetek egyértelmű többsége megosztja ezeket más kö zösségekkel is. Ro-
mániában a megkérdezett szervezetek 35 százaléka, míg Magyarországon 76 
százalékuk biztosít helyet más szervezetek, közösségek tevékenységeihez.

A szervezeteket, közösségeket érintő partnerségek mellett a helyi ifjúság-
politikai szereplőkkel kiépített kapcsolati háló jelentősége is megkérdőjelez-
hetetlen. Helyi érdekképviseleti közösségekkel, döntéshozókkal és hivatali 
sze mélyekkel való hatékony együttműködés egyaránt meghatározója a szol-
gáltatók helyi ifjúságügyi beágyazottságának. Magyarország esetében azt ta-
pasztalhattuk, hogy a helyi érdekképviseleti közösségekkel való partnerség 
terén van a legjelentősebb hiányosság, míg a döntéshozókkal való kooperáció 
elmaradása a legkevésbé jellemző (5. táblázat). Romániát tekintve a hivatali 
személyekkel állnak kapcsolatban a legkisebb arányban a szolgáltató szerveze-
tek, míg a helyi érdekképviseleti közösségek és döntéshozók szintjén valami-
vel kedvezőbb a helyzet. Ha azonban összességében nézzük, hogy az ifjúsági 
szolgáltatóknak milyen hatékonyságú kapcsolatot sikerül ápolnia az egyes sze-
replőkkel, azt láthatjuk, hogy Romániát tekintve eredményesebb együttmű-
ködés mérhető (a szervezetek saját bevallása alapján adott válaszai mentén), 
mint Magyarország esetében. Ugyanakkor elmondható, hogy mindkét ország 
szervezetei átlagosan inkább hatékony partnerségről számolnak be mind a há-
rom mért ifjúságpolitikai szereplői kört tekintve. 
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5. táblázat: Helyi ifjúságpolitikai-ifjúságügyi szereplőkkel ápolt kapcsolatok 
hatékonyságának megoszlása11  

(„Megítélésed szerint mennyire hatékony az egyes ifjúságpolitikai-ifjúságügyi 
szereplőkkel kialakított közös munkátok?”; NMagyarország = 99-100, NRománia = 99)

Nincs együttműködés 
(százalékos megoszlás)

Átlag11

Magyarország Helyi érdekképviseleti 
közösségek 16 3,4

Helyi döntéshozók 5 3,8
Helyi ifjúsági ügyekkel 
foglalkozó hivatali  
személy

11 3,8

Románia Helyi érdekképviseleti 
közösségek 6 3,8

Helyi döntéshozók 6 4,1
Helyi ifjúsági ügyekkel 
foglalkozó hivatali  
személy

9 3,8

A helyi ifjúságstratégiai folyamatokba való bekapcsolódás a kapcsolati be-
ágya zódás egy további aspektusa. Az ifjúsági koncepciók és cselekvési tervek 
megalkotása kapcsán nem láthatunk különbséget a szervezetek bevonása te-
rén, ugyanakkor az ifjúságkutatások más kört érnek el (7. ábra). A magyaror-
szági szolgáltatók körében nagyjából a harmaduk kapcsolódik vagy kapcsoló-
dott a legutóbbi ifjúsági koncepció elkészítéséhez, ahogyan ugyanez az arány 
mérhető a cselekvési terv kapcsán is. Romániát tekintve ezek az előfordulá-
sok jóval ritkábbak: tízből két szervezetre számítottak legutóbb ilyen jellegű 
stra té giaalkotási folyamatban. Az ifjúságkutatásokban való közreműködés a 
romániai szervezeteknél nem mutat eltérést a másik területhez képest, szin-
tén ötödüket keresték meg a legutóbbi alkalommal ilyen jellegű felkéréssel. 
A magyarországi szolgáltatókat tekintve azonban ennél magasabb aránnyal 

11   Ötfokú skálán: 1 = nincs együttműködés az adott szereplővel, 5 = teljes mértékben 
hatékony az együttműködés.
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találkozhatunk (26%), ugyanakkor ez elmarad a koncepcionális tervezésbe be-
vont szervezetek arányától.

7. ábra: Helyi ifjúsági stratégiaalkotási folyamatok legutóbbi hullámába 
való bekapcsolódás megoszlása 

(„Részt vettetek-e a helyi ifjúsági stratégiaalkotás/-tervezés valamely 
folyamatának legutóbbi hullámában (akár csak véleményező, közreműködő 

szerepben is)?”; százalékos megoszlás: akik részt vettek; 
NMagyarország = 99-100, NRománia = 99-100)

II.5. Ifjúsági elérés

A fiatalok elérése és bevonása manapság egyre nagyobb kihívás minden if-
júsági szervezet, intézmény számára, így számunkra is fontos volt annak meg-
is merése, mely területeken boldogulnak a legkevésbé és leginkább a meg-
kérdezett szervezetek. Mind a romániai, mind a magyarországi megkérdezett 
ifj úsági szolgáltatók döntő többsége alapvetően elégedett a célcsoport eléré-
séhez, megszólításához kapcsolódó tevékenységével. Magyarország esetében 
73 százalék azok aránya, akik eredményesnek vélik erre irányuló munkáju-
kat, Romániát tekintve azonban valamivel alacsonyabb ez arány, 62 százalék. 
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Hatékonyságukkal egyértelműen elégedetlennek csupán a magyarországi 
szervezetek 3 százaléka, míg a romániaiak 7 százaléka bizonyult.

A különböző tevékenységformák mentén vizsgálva a kérdést, egyértelmű, 
hogy a digitális eszközök használatával, valamint a szabadidős és sportprogra-
mokkal lehet legkönnyebb megmozgatni az ifjúsági célcsoportot (6. táblázat). 

6. 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, NMagyarország = 100, NRománia = 94-100)

Magyarország Románia
Információszolgáltatás 3,4 3,5
Tanácsadás 3,0 2,9
Szabadidős, sportprogramok 3,9 4,4
Kulturális programok 3,7 4,1
Digitális eszközök használata 4,0 4,2
Prevenció 3,0 2,7
Tehetséggondozás 3,1 3,2

Mindkét ország adatait tekintve a tanácsadás és a prevenció témakörei bi -
zonyulnak a legkevésbé népszerűnek a fiatalok körében, ha a korosztály el-
éré sét vesszük alapul. Azonban a romániai szervezetek körében ezeken a te-
rü leteken némileg gyengébb hatékonyság mérhető, mint a magyarországiak 
kö rében. Míg a fiatalok elérésének terén vezető szolgáltatási körök (szabad-
idő, sport és digitális eszközök) eredményesebb elérést jelentenek a romániai 
szervezetek között, szemben a magyarországi szervezetek vélekedésével.

Az elérés mellett a bevonás is igazán kardinális kérdés a fiatal korosztály 
aktivizálását tekintve. E terén már egy intenzívebb, beavatkozó folyamatról 
beszélhetünk, ahol a fiatalok esetlegesen nem csupán résztvevői egy-egy ese-
ménynek vagy tevékenységnek, hanem saját maguk alakítják ki annak kereteit 
és feltételeit. Úgy tűnik, a két országból megkérdezett szervezetek hasonlóan 
értékelik azokat a területeket, melyeken a fiatalok könnyen mobilizálhatóak 
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(7. táblázat). Az eléréshez hasonlóan, a szabadidős és sportprogramok bizo-
nyulnak a legvonzóbbnak a fiatalok számára, ha szervezésről van szó. Emellett 
a kulturális programszervezés is élen áll a könnyű bevonás rangsorában mind 
a romániai, mind a magyarországi szolgáltatók véleménye alapján. 

Ugyanakkor a pólus másik végét vizsgálva elmondhatjuk, hogy Magyaror-
szág esetében az ifjúsági projekttervezés és érdekképviselet területei működ-
nek a leggyengébb hatásfokkal. Eszerint e két tevékenység kapcsán a legnehe-
zebb bevonni, cselekvésre buzdítani a magyarországi fiatalokat. Romániában 
részben más a helyzet: az érdekképviselet itt is „kemény diónak” számít a 
szol gáltatók számára, ám emellett a nemzetközi lehetőségek kiaknázása és a 
projekttervezés kapcsán is nehezen aktivizálható a romániai ifjúsági célcso-
port. A magyarországi szervezetek a nemzetközi programokon való részvétel-
hez kötődő aktivizálás terén jobb helyzetben vannak, ugyanakkor a felsorolt 
be vonási területek összességében jelentősebb kihívást jelentenek számukra, 
mint a romániai kollégáknak. Utóbbi szolgáltatók körében úgy tűnik, a legtöbb 
te vékenység apropóján könnyebben bevonhatók a fiatalok.

7. táblázat: Ifjúsági bevonás hatékonysága  
(„Megítélésed szerint az alábbi területeken mennyire nehéz bevonnotok 

/programokon részvétel, közösségi aktivitás stb./  
a fiatal korosztályt?; átlagok: 1 = nagyon nehéz, 5 = nagyon könnyű; 

NMagyarország = 100, NRománia = 97-100)

Magyarország Románia
Kulturális programszervezés 3,7 3,9
Érdekképviselet 2,5 2,7
Közösségszervezés, -fejlesztés 3,4 3,5
Szabadidős, sportprogramok szervezése 4,0 4,4
Önkéntesség 3,6 3,6
Nemzetközi lehetőségek,  
tapasztalatszerzés 3,1 2,6

Pályázatírás, projekttervezés 2,5 2,3
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II.6. Felkereső munka

Projektünkben is kulcsszerepet tölt be a felkereső ifjúsági munka, mely a 
fia  talokkal közös munka terén egyre nagyobb jelentőséggel bír (lásd az online 
esz  közök térhódításával a virtuális ifjúsági munka előtérbe kerülése). Magyar-
országon a megkérdezett szervezetek 66 százaléka végez valamilyen formá-
ban felkereső munkát (8. ábra). Ugyanez az arány a romániai mintát tekintve 
mindössze 44 százalék, tehát többségük tevékenységi köre nem terjed ki a 
felkereső szolgálatra. A magyarországi szolgáltatók aktívabbnak bizonyulnak a 
rendszeresség terén is, mint a romániaiak, hiszen előbbiek 21, míg utóbbiak 
csupán 7 százaléka végez legalább havonta felkereső munkát.

Magyarországot tekintve elterjedtebb a felkereső munka terén az ifjúsági 
szak ember alkalmazása, delegálása. A megkérdezett magyarországi szolgálta-
tók 55 százaléka – tehát több, mint a fele – szakemberrel végeztet felkereső 
munkát. A romániai szervezetek körében ez arány jóval kevesebb, mindössze 
21 százalék. Eszerint Romániában a megkérdezett szervezetek döntő többsége 
nem él e tevékenységek kapcsán szakember segítségével.

A felkereső munkát végző szervezetek saját tevékenységi, szolgáltatási kö-
rüket nem egyformán ítélik meg. A magyarországi szolgáltatók 45 százalék véli 
úgy, hogy széles a felkeresés során kínált szolgáltatási körük, míg 9 százaléka 
vé lekedik ezzel teljesen ellentétesen, azaz negatívan. 

8. ábra: Felkereső munka végzésének gyakorisága  
(„Milyen gyakran végeztek felkereső ifjúsági munkát /amikor ti mentek 

a fiatal, fiatalok helyébe/?”; százalékos megoszlás, NMagyarország = 97, NRománia = 98)
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A romániai szervezetek közül 38 százalékuk elégedett saját felkereső szol-
gáltatási kínálatának sokszínűségével, míg 18 százalékuk inkább elégedetlen 
és azt kifejezetten szűkmetszetűnek ítéli.

A felkereső szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek közül az informá-
ció nyújtás a legelterjedtebb, ugyanakkor a közösségépítés, -fejlesztés is igen 
népszerűek mindkét ország szolgáltatóinak körében (9. ábra). A digitális esz-
közök biztosítása csupán ötödükre jellemző, a prevenció és a szabadidős esz-
közök biztosítása tízből négy szervezetre. Az animálás és a technikai eszközök 
„helybevitele” inkább a magyarországi szolgáltatók felkereső tevékenységét 
gaz dagítja.

9. ábra: A felkereső tevékenységek szolgáltatási kínálata  
(„Amennyiben végeztek felkereső munkát: 

jellemzően milyen szolgáltatásokkal keresitek fel a fiatalokat?”;  
százalékos megoszlás, NMagyarország = 66, NRománia = 42-43)
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Az adatokból egyértelműen kiolvasható, hogy az oktatási intézményekkel 
ápolt kapcsolatok kulcsszerepet töltenek be a felkereső munka elvégzésében – 
mind két ország szervezeteit tekintve (8. táblázat). Tízből kilenc felkereső szol-
gálatot végző szervezet az oktatási intézményeken keresztül próbálja elérni 
a fiatalokat. Magyarországon ezután a kitelepülőként megvalósuló felkereső 
munka a legelterjedtebb, valamint a más szervezetek, közösségek látogatása. 
A romániai minta eredményei arra engednek következtetni, hogy az oktatási 
intézményeken és a más szervezetek látogatásán túli felkereső munka sokkal 
kevésbé elterjedt, mint Magyarországon. Köztereken, játszótereken mindösz-
sze tizedük valósít meg felkereső szolgálatot, ugyanez az arány a magyarorszá-
gi szervezetek körében 21 százalék. De jelentős különbségeket mérhetünk a 
ki települések kapcsán is: a romániaiaknál mindössze tízből négy, a magyaror-
szágiak körében azonban tízből hét szervezet vesz részt ilyen típusú, ifjúsági 
korosztályt érintő felkeresésben.

8. táblázat: Felkereső munka helyszínei  
(„Amennyiben végeztek felkereső munkát: jellemzően milyen helyszíneket 

kerestek fel?”;  
százalékos megoszlás, NMagyarország = 66, NRománia = 42)

Magyarország Románia
Oktatási intézmények 92 93
Közterek, játszóterek 21 10
Bevásárlóközpontok   6   0
Konkrét ifjúsági közösségek, 
szervezetek 64 59

Szórakozóhelyek   8 12
Más intézmények, szervezetek 
programjai (kitelepülőként) 73 41

Egyéb   2   0
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II.7. Fejlesztés

A szervezetek saját szolgáltatási környezetüket tekintve nagyban hagyat-
koz hatnak a célcsoport visszajelzéseire, valamint saját tevékenységük ta-
pasztalataira. Ezek egyúttal nagyértékű visszacsatolások is, melyek segítik a 
szolgáltatók hosszú távú hatékony működését, valamint szavatolják a fenn-
tarthatóságot is. 

10. ábra: Hiányterületek, alacsony intenzitású szolgáltatások terén 
tervezett fejlesztések  

(„Melyik az a legfeljebb három szolgáltatási terület, amellyel szeretnétek 
intenzívebben foglalkozni, mivel egyelőre hiányterület vagy alacsony 

intenzitással működik nálatok?”; százalékos megoszlás, 
NMagyarország = 98-99, NRománia = 100)
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A megkérdezett magyarországi szervezetek döntő többsége, 83 százaléka 
készít a célcsoport körében igényfelméréseket, így mindössze 17 százalékuk 
nem hagyatkozik hasonló visszajelzésekre. A romániai szolgáltatókat tekintve 
már nem ennyire elterjedt az igényfelmérés alkalmazása: 58 százalékuk végez 
hasonló kutatást, adatgyűjtést, míg 42 százalékuk nem végez hasonlókat.

A megkérdezett szervezetek mindkét országban elsősorban a tehetség-
gondozás és a közösségfejlesztés, -építés terén éreznek hiányosságot saját te-
vé kenységi körüket illetően (10. ábra). Ekként vélekedik mind Romániában, 
mind Magyarországon nagyjából minden második megkérdezett szervezet. 
Ezzel szemben Magyarországot tekintve az animáláshoz és a sporttevékenysé-
gekhez kapcsolódó kínálat terén érzik a szolgáltatók legkevésbé a fejlesztés 
hi ányát. Romániában ezzel szemben a prevenció és az animálás terén tapasz-
talhatunk hasonlót. 

Néhány szolgáltatás tekintetében jelentős különbséget mérhetünk a két 
országban megkérdezett szolgáltatói kör sajátosságait látva. Az érdekképvise-
let, a kulturális programok és a sport terén is egyértelműen a romániai szerve-
zetek terveznek fejlesztéseket nagyobb arányban. Ezzel szemben a magyaror-
szági szolgáltatók körében a prevenció tűnik egyértelműen hangsúlyosabbnak 
e tekintetben.

Kérdés azonban, hogy a hiányterületekhez kapcsolódó fejlesztéseknek el-
sőd legesen milyen gátjai állnak fenn (9. táblázat). A magyarországi szervezetek 
körében főként a humánkapacitás hiánya bizonyul fékezőerőnek: 57 százalé-
kuk számára ez a tényező akadályozza meg leginkább a hiányterületek felszá-
molhatóságát. Ezzel szemben a romániai szervezeteknél a pénzügyi jellegű 
deficit a legmeghatározóbb tényező ezen a területen: a megkérdezett szerve-
zetek háromnegyede az anyagi fedezet hiányában látja a fejlesztés korlátait.
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9. táblázat: Szolgáltatási fejlesztést nehezítő legfontosabb tényező  
(„Ennek a nehézségnek /hiányterület vagy alacsony intenzitású tevékenységi 

terület/ mi az elsődleges oka?”; százalékos megoszlás, 
NMagyarország = 98, NRománia = 100)

Magyarország Románia
Anyagi fedezet hiánya 30 75
Humánkapacitás hiánya 57 17
Infrastrukturális hiány   9   7
Egyéb   4   1

A szolgáltatási kör fejlesztésének tehát több pilléren alapuló feltételei van-
nak, de ugyanez elmondható a szakmai és infrastrukturális fejlesztésekről is. A 
kö zeljövőt tekintve a főként kapacitásbeli, infrastrukturális fejlesztések élén a 
humánkapacitás bővítése, valamint a szolgáltatási kör szélesítése, fejlesztése 
áll – mind a romániai, mind a magyarországi szolgáltatók körében (11. ábra). 
Ugyanakkor az eszközbeszerzések is megközelítőleg minden második szerve-
zet számára képezik a közeli jövőt érintő fejlesztések részét. A magyarországi 
szolgáltatók körében minden ötödik szervezet tervezi a költözést (vagy kény-
szerül erre), ez az arány Romániát tekintve mindössze 7 százalék. Átépítést, 
fel újítást a magyarországi szervezetek negyede, míg a romániaiak ötöde ter-
vez 1-2 éven belül.

A szakmai fejlesztések terén is intenzív aktivitás mérhető a közeljövőt tekint-
ve (12. ábra). A magyarországi szervezetek fejlesztési tervei közül a kö zös ségi 
fel mérések egyértelműen kiemelkednek, míg az ifjúságkutatás szorul leginkább 
háttérbe. Szakemberek képzését 43 százalékuk fontolgatja, új ér dekképviseleti 
platform életre hívásában pedig 48 százalékuk – majdnem min den második 
szervezet – gondolkodik. A romániai szolgáltatók válaszai alap ján másabb, a 
magyarországitól eltérő képet alkothatunk. Az érdekképviseleti platformok 
létrehozása mint fejlesztési cél a legelterjedtebb: minden második szervezet 
ter vezi ennek meglépését. Közösségi felmérésben, illetve szakemberek képzé-
sében mindössze négytizedük gondolkodik, stratégiaalkotási folyamat kezde-
ményezésében csupán harmaduk, ifjúságkutatás lebonyolításában negyedük.
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11. ábra: Infrastrukturális és kapacitásbeli fejlesztések tervezése 
a közeljövőben  

(„Terveztek-e a közeljövőben /1-2 év/ az alábbi területeken fejlesztést/ 
bővítést?”; százalékos megoszlás, NMagyarország = 88-89, NRománia = 83)

12. ábra: Szakmai fejlesztések tervezése a közeljövőben  
(„Tervezitek-e a közeljövőben /1-2 év/ az ifjúsági tevékenységetekhez 

kapcsolódó szakmai fejlesztőfolyamatok megvalósítását, generálását?”; 
százalékos megoszlás, NMagyarország = 77, NRománia = 63)
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II.8. Kommunikáció

A fiatalok eléréséhez, a szolgáltatói környezet hatékonyságához és a felke-
reső munkához is szorosan kapcsolódik a szervezetek online aktivitása. Ma-
gyar országon a megkérdezett szervezetek 22 százaléka nem rendelkezik hon-
lappal, míg Romániában 43 százalékuk (13. ábra). Saját honlapját rendszere sen 
a magyarországi szervezetek mindössze negyede frissíti új tartalmakkal, a ro-
mániaiaknál azonban ennél is jóval csekélyebb hányaduk (6%). Azon szerveze-
teket, akik rendelkeznek saját honlappal, mind Magyarország, mind Románia 
esetében, leggyakrabban a kisebb-nagyobb rendszerességű frissítések, új tar-
talmak feltöltése jellemzi.

13. ábra: Saját honlap frissítésének gyakorisága  
(„Mennyire naprakész a honlapotok?”; százalékos megoszlás, 

NMagyarország = 99, NRománia = 100)

A közösségi médiafelületek közül a Facebook-használatra helyeztük a hang-
súlyt (14. ábra). E téren is eltérő adatok mérhetők a két ország szervezetei kö-
zött. 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 fele, a romániai szervezetek mind-
össze háromtizede helyez el saját Facebook-oldalán. E téren is a magyarorszá-
gi szolgáltatók bizonyulnak aktívabbnak, és a célcsoport online fogyasztását 
látva, egyúttal naprakészebbnek is. 
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14. ábra: Saját Facebook-oldal frissítésének gyakorisága  
(„Átlagosan milyen gyakran posztoltok a saját Facebook-oldalatokon?”;  

százalékos megoszlás, NMagyarország = 100, NRománia = 99)

Az online jelenlét nem csupán annak megléte vagy hiánya alapján értékel-
he tő, hiszen a tartalmi elemek megjelenése (többek között) nagyban megha-
tározza a célcsoport elérésének hatékonyságát, valamint az adott szervezet 
helyi, területi, térségi és országos ifjúságügyi térképen elfoglalt helyét egy-
aránt. Éppen ezért voltunk kíváncsiak arra, hogy a szervezetek, szolgáltatók 
mennyire fókuszálnak saját programjaik bemutatására, vagy éppen mennyi-
ben nyitottak másokéra, egyáltalán az ifjúsági korosztályt érintő témák iránt. 
A saját programok népszerűsítése egyértelműen a legjellemzőbb mindkét or-
szág szolgáltatóit tekintve (15. ábra). Míg a más szervezetek, közösségek ifjú-
sági relevanciával bíró eseményeiről a magyarországi szervezetek nyitottabb 
nyi  latkoznak, addig Romániát tekintve valamivel alacsonyabb az ilyen jellegű 
tartalmakat is megosztó szervezetek aránya. A korosztályt összességében, ál-
talában érintő kérdések már nem ennyire elterjedtek a szolgáltatók közösségi 
médiabeli aktivitását tekintve, mindössze minden második szervezet fejt ki 
ilyen jellegű tevékenységet saját Facebook-oldalán. E téren nagyjából azonos 
arányokat találunk mindkét ország szolgáltatóit tekintve.
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15. ábra: Saját Facebook-oldalon megosztott tartalmak típusai  
(„Ha van saját Facebook-oldalatok: miről adtok hírt ezen a felületen?”; 

százalékos megoszlás, NMagyarország = 96, NRománia = 82-86)

II.9. Támogatási háttér

A szervezetek, szolgáltatók működését, fenntartását nagyban megkönnyít-
hetik a különböző bevételek, támogatási források. Így van ez a helyi, önkor-
mányzati szinten juttatott támogatások, valamint a különböző típusú piaci be-
vé telek esetében is. A magyarországi szervezetek 29 százalékának fix kerete 
van a helyi költségvetésből, 41 százalékuk viszont csak alkalmankénti támo-
gatásra számíthat (16. ábra). A romániai szervezeteket tekintve mindössze-
sen 7 százalékuk kalkulálhat rendszeres támogatással, 63 százalékuk azonban 
alkalmanként részesül efféle forrásból. Mindkét ország esetében elmondható, 
hogy tízből három szervezet semmilyen formában sem jut önkormányzati/ta-
nácsi forráshoz.
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16. ábra: Helyi önkormányzattól/tanácstól kapott támogatások 
meglétének eloszlása  

(„Kap-e a szervezet/intézmény a helyi tanácstól/önkormányzattól támogatást 
a működéséhez?”; százalékos megoszlás, NMagyarország = 100, NRománia = 100)

A piaci alapú bevételek közül a magyarországi szolgáltatók körében a sa-
ját gazdasági tevékenységből befolyó összegek előfordulása a leggyakoribb, 
ugyan akkor a személyi jövedelemadó szervezetek számára felajánlható 1%-
ával is kalkulálhat a szervezetek többsége (17. ábra). Ezzel szemben a romániai 
szervezetek életében jóval csekélyebb mértékben vannak jelen az ilyen jelle-
gű bevételek. Főként a magánszemélyek által felajánlható 2% tekinthető ilyen 
formán bevételi bázisnak, ugyan csak a szervezetek 37 százalékát tekintve igaz 
ez az állítás. Jelentős különbség a két ország szolgáltatói között, hogy a saját 
tevékenységekből, szolgáltatásokból generált bevételek a romániai szerveze-
tek körében szinte alig bizonyulnak jellemzőnek, míg a magyarországiak köré-
ben a legelterjedtebb bevételnövelési formának számítanak.
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17. ábra: Különböző bevételi források előfordulása  
(„Van-e bevétele a szervezetnek/intézménynek az alábbi forrásokból?”; 

százalékos megoszlás, NMagyarország = 89-97, NRománia = 99-100)

II.10. Pályázás

A pályázás a szervezetek működésének fontos pillére, annak ellenére is, 
hogy azt láthattuk, többségük részesül önkormányzati támogatásban. Magyar-
or szág esetében a szervezetek 29 százalékának elengedhetetlen a napi műkö-
déséhez, fenntartásához a rendszeres pályázás (18. ábra). Ugyanez az arány a 
romániai szervezeteknél 17 százalék. 
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18. ábra: Pályázási gyakoriság  
(„Milyen gyakran pályáztok?”; százalékos megoszlás, 

NMagyarország = 97, NRománia = 95)

A romániai szolgáltatók körében elsősorban az önálló, partner nélküli pá-
lyá zási forma a leginkább elterjedt, míg a magyarországi szervezeteknél in-
kább a vegyes, azaz önállóan és partnerrel is megvalósuló pályázási szokások 
a legjellemzőbbek (10. táblázat). Az egyértelműen csak partnerségben megva-
lósuló pályázás mindössze a szervezetek töredékét érinti, mindkét vizsgált or-
szág szolgáltatóinak körében.

10. táblázat: Pályázási szokások  
(„A pályázási szokásokat tekintve mi a leginkább jellemző rátok?”;  

százalékos megoszlás, NMagyarország = 96, NRománia = 91)

Magyarország Románia
Többségében önállóan,  
partner nélkül pályáznak. 40 49

Nagyjából fele-fele arányban pályáznak 
önállóan vagy partnerekkel közösen. 47 42

Többségében más intézményekkel/ 
szervezetekkel közösen pályáznak. 13   9
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A pályázási folyamat során az ifjúsági szolgáltatásokat kínáló szervezetek 
több sége nem veszi igénybe pályázatíró szakember segítség, igyekszik „saját ha-
táskörben” teljesíteni ezt a feladatot. A magyarországi szervezetek között azon-
ban jóval magasabb az e téren szakember segítségét is igénybe vevők aránya: 
35 százalék, míg Romániát tekintve ugyanez az arány mindössze 14 szá zalék.

A beadott pályázatok hazai és nemzetközi arányának megoszlását tekintve 
elmondhatjuk, hogy főként az adott ország pályázatai népszerűbbek a szolgál-
tatók körében (11. táblázat). A romániai szervezetek körében ez az arány még 
érezhetőbben eltolódik a hazai pályázatok felé, nyolctized-kéttized arányban. 
Ennek az eltolódásnak magyarázata lehet az is, hogy a megkérdezett szolgál-
tatók elmondása alapján a hazai pályázatokban nagyobb a nyerési potenci-
ál. Darabszámukat tekintve a nyertes hazai pályázatok aránya mindkét ország 
esetében kiemelkedő, és egyértelműen a nemzetköziek vannak kisebbségben. 

11. táblázat: Hazai és nemzetközi pályázási jellemzők  
(„Nagyságrendileg hogyan alakult a beadott/nyertes hazai és nemzetközi 

pályázatok aránya /a darabszámukat vagy a támogatási összeget tekintve/ 
2016–2017-ben?”; százalékos megoszlás, NMagyarország = 68-80, NRománia = 73-87)

Hazai 
pályázatok

Nemzetközi 
pályázatok

Magyarország Beadott pályázatok 
(darabszám alapján) 65 35

Nyertes pályázatok 
(darabszám alapján) 66 34

Nyertes pályázatok (elnyert 
támogatási összeg alapján) 55 45

Románia Beadott pályázatok 
(darabszám alapján) 81 19

Nyertes pályázatok 
(darabszám alapján) 79 21

Nyertes pályázatok (elnyert 
támogatási összeg alapján) 74 26
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Ha azonban az elnyert támogatási összegek alapján vetjük össze a hazai 
és nemzetközi pályázatok arányát, már valamivel kisebb mértékű különbség 
mér hető a pályázatok e két típusa között. A magyarországi szolgáltatók kö-
rében a hazai pályázatok során nyert támogatási összegek aránya 55, míg a 
nem zetközieké 45 százalék. A romániai szervezetek körében azonban a két kör 
(ha zai és nemzetközi pályázatok során elnyert támogatási összegek aránya) 
kö zötti távolság továbbra is igen magas: a hazai pályázati források mértéke 74 
szá zalék, míg a nemzetközieké 26 százalék.
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III.  Speciális elemzések 
a kérdőíves adatgyűjtések 
nyomán

III.1.  A helyi önkormányzati támogatás szerepe 
a magyarországi ifjúsági szolgáltatók életében

A szervezetek, intézmények életében fontos terület a fenntartás, melynek 
része a helyi önkormányzati támogatás. Ahogyan azt láthattuk a korábbi elem-
zé sek során, a magyarországi szervezetek 29 százaléka rendszeresen, 41 szá-
zalékuk pedig alkalmanként, azaz egy-egy eseményhez kapcsolódóan részesül 
önkormányzati támogatásban. Háromtizedük azonban teljesen kiesik ebből a 
finanszírozási körből.

A helyi kapcsolati hálóba való beágyazottság és az önkormányzati támoga-
tások megléte szignifikáns összefüggést mutat (1. táblázat). Az effajta támoga-
tásban nem részesülő szervezetek helyi kapcsolati tőkéje gyengébb, kevésbé 
ha tékony. Míg a rendszeresen helyi támogatásban részesülő szervezetek pozi-
tí vabb képet festenek a helyi döntéshozók és a helyi, ifjúsági területen tevé-
kenykedő hivatali személyekkel ápolt kapcsolatról. Úgy tűnik tehát, hogy az 
önkormányzat általi finanszírozottság kedvezően hat a helyben ápolt ifjúság-
po litikai kapcsolatokra. Azok a szervezetek, akik rendszeresen támogatásban 
részesülnek az önkormányzati forrásokból, hatékonyabb munkakapcsolatot 
tartanak fenn a helyi ifjúságügyi szereplőkkel (hivatali dolgozók, döntéshozók). 
Ezen összefüggés alapján pedig feltételezhetjük azt is, hogy a helyi kapcso-
latok felértékelődnek a finanszírozás kapcsán: az önkormányzat látóterében 
működő szervezetek, nagyobb eséllyel részesülnek a támogatásokból.
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1. táblázat: Az önkormányzati támogatás meglétének és a helyi 
ifjúságpolitikai szereplőkkel ápolt kapcsolat hatékonyságának összefüggése  

(átlagértékek: 1 = nincs együttműködés az adott szereplővel, 5 = teljes 
mértékben hatékony a közös munka; p ≤ 0,001)

Helyi 
döntéshozókkal

Helyi ifjúsági 
ügyekkel 

foglalkozó 
hivatali 

személyekkel
A tevékenységükhöz kapcsolódóan 
éves keretük van a költségvetésből. 
(N = 29)

4,3 4,3

Alkalmanként, például egy-egy 
esemény/program/tevékenység 
megvalósításához kapnak támogatást 
a helyi önkormányzattól. (N = 41)

4,1 4,1

Nem kapnak támogatást 
a helyi önkormányzattól. (N = 30)

3,0 2,8

Teljes minta (N = 100) 3,8 3,8

Az ifjúsági feladatellátás kapcsán is szignifikáns hatást tapasztalhatunk 
(2. táb lázat). A rendszeresen önkormányzati támogatásban részesülő szerve-
zetek túl nyomó többsége (89%) ifjúsági feladatellátást is végez. Ugyanez az 
arány az alkalmi jellegű támogatást élvező szervezetek körében csupán 29 szá-
zalék, mely a teljes mintabeli átlagnál 20 százalékponttal alacsonyabb. Ugyan-
akkor az ilyen típusú támogatásban egyáltalán nem részesülő szervezetek 37 
százaléka mondhatja el saját tevékenysége kapcsán a helyi önkormányzati ha-
táskörbe tartozó ifjúsági feladatellátásban való közreműködést.
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2. táblázat: Az önkormányzati támogatás meglétének és a helyi ifjúsági 
feladatellátásban való részvétel összefüggése 

(százalékos megoszlás; p ≤ 0,001)

Ellátnak  
helyi ifjúsági 

feladatot

Nem látnak el  
helyi ifjúsági  

feladatot
A tevékenységükhöz kapcsolódóan éves 
keretük van a költségvetésből. (N = 28)

89 11

Alkalmanként, például egy-egy 
esemény/program/tevékenység 
megvalósításához kapnak támogatást 
a helyi önkormányzattól. (N = 41)

29 71

Nem kapnak támogatást 
a helyi önkormányzattól. (N = 30)

37 63

Teljes minta (N = 99) 49 51

Az eredmények nyomán azt láthatjuk, hogy a helyi önkormányzati támoga-
tás ból való részesülés a kapcsolati tőkére és a tevékenységi körre, annak elis-
merésére (ezalatt az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződést, megál-
la podást értve) jelentős hatással van. A legjobb helyzetben azok a szervezetek 
vannak, akik rendszeresen részesülnek, azaz éves kerettel rendelkeznek a he-
lyi önkormányzati pénzekből. Hiszen körükben a hatékony hivatali, döntésho-
zói kooperáció és az ifjúsági feladatellátás megléte is nagyobb eséllyel fordul 
elő, szemben az alkalmankénti vagy támogatásban egyáltalán nem részesülő 
szervezetek helyzetével, lehetőségeivel.

Ha a támogatások és a helyi stratégiaalkotás összefüggéseit vizsgáljuk, 
újabb szignifikáns összefüggésekre bukkanunk. Mind az ifjúsági cselekvési 
terv12, mind az ifjúságkutatás elkészítésében való közreműködés esélyét nö-
veli az önkormányzati támogatások megléte (3. táblázat). Ebben a kontextus-
ban azt tapasztalhatjuk, hogy a rendszertelen, alkalmi jellegű támogatásnak 
is nagy szerepe van a pozicionálásban. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a 

12   Az ifjúsági koncepciók megalkotása kapcsán nem találtunk ilyen jellegű összefüg-
gést az önkormányzati támogatások meglétével, hiányával.
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támogatástól való elesés jelentősen növeli az ilyen jellegű szakmai stratégiai 
fo lyamatokból való kimaradás kockázatát a szervezetek számára. 

Megvizsgáltuk, hogy a helyi ifjúságpolitikai beágyazottság másik fontos sze-
letét adó ifjúsági feladatellátásban való részvétel miként hat a helyi kapcsolati 
tőkére, valamint a fejlesztési folyamatokban való részvételre. Azonban e téren 
nem tapasztaltunk szignifikáns kapcsolatot a tényezők között. Eszerint tehát az 
ifjúsági feladatellátás megléte vagy hiánya egy szervezet életében nem jelent 
előnyt vagy hátrányt ezeken a területeken, míg a támogatás rendszeressége 
egyértelműen meghatározó tényező és predesztinálja a részvételi és együtt-
működési kereteket.

3. táblázat: Az önkormányzati támogatás meglétének és a helyi ifjúsági 
stratégiaalkotó folyamatokban való közreműködés összefüggése 

(százalékos megoszlás; p ≤ 0,05)

Részvétel ifjúsági 
cselekvési terv 

megalkotásában

Részvétel 
ifjúságkutatás 
elkészítésében

Igen Nem Igen Nem
A tevékenységükhöz 
kapcsolódóan éves keretük van 
a költségvetésből. (N = 28-29)

38 62 36 64

Alkalmanként, például egy-egy 
esemény/program/tevékenység 
megvalósításához kapnak 
támogatást a helyi 
önkormányzattól. (N = 41)

44 56 32 68

Nem kapnak támogatást 
a helyi önkormányzattól. (N = 30)

17 83 10 90

Teljes minta (N = 99-100) 34 66 26 74

Összességében elmondható, hogy a mintánk adatai arról árulkodnak: az 
ön kormányzattal ápolt kapcsolat egyik szeletét adó, finanszírozáshoz kötődő 
együttműködés nagyban megkönnyíti a szervezetek működését. Ezalatt értve 
nem csupán a konkrét anyagi ráfordítást, a támogatás elnyerését, hanem a 
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kapcsolati tőkét, mely a hatékony kooperációt teszi lehetővé, valamint a szak-
mai-ifjúságpolitikai beágyazottságot, mely a tervezési folyamatok kapcsán is 
mozgósításra kerül. Míg azok a szervezetek, intézmények, akik nem részesül-
nek támogatásban a helyi önkormányzat részéről, egyértelműen újabb hátrá-
nyokat könyvelhetnek el, ami a helyi ifjúságpolitikai látókörbe való bekerülés 
esé lyeit jelentősen csökkenti.

Az ifjúsági területen tevékenykedő szervezetek életében tehát kulcsfontos-
ságú az önkormányzati pályázati forrásokból való részesülés. Nem csupán an-
nak anyagi dimenzióját alapul véve, hanem hosszú távú hasznosulását, megté-
rü lését, – ha úgy tetszik – tőkekonverzióját tekintve is.

III.2.  A magyarországi ifjúsági szolgáltatást végző 
szervezetek, intézmények működési 
hatékonyságának ismérvei

A magyarországi mintánkat adó ifjúsági szervezetek, intézmények körét 
sze rettük volna több szempont alapján együttesen vizsgálni. Ezzel választ adni 
arra a kérdésre, hogy milyen fő működési profilokkal rendelkeznek ezek a 
szol gáltatók, hogyan írhatóak le több dimenzió metszetében a tevékenységi 
hatékonyság tekintetében. Ennek megválaszolásához klaszterelemzést13 vé-
geztünk, mely eredményeként négy csoportot különíthetünk el, rajzolhatunk 
meg a válaszokból. A minta 92 százaléka besorolást nyert a csoportokba, így 
lehetőségünk volt szinte a minta egészéről összegzést alkotni.

A működési hatékonyságot több dimenzió kapcsán mértük. Ilyen volt:

– a pályázati rendszeresség, 
– a célcsoport hatékony elérése, 
– a saját programok gyakorisága, 
– a szolgáltatási kínálat sokszínűsége, 
– a felkereső munka gyakorisága, 
– az igényfelmérés megléte vagy hiánya. 

13   K-means klaszteranalízist alkalmaztunk, Listwise-módszerrel. Hét iterációt követő-
en a minta 92 százaléka sorolható be valamelyik klaszterbe. 
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Ezek nyomán a következő változók alapján vizsgáltuk a klaszterek képzését:

1. táblázat: A klaszteranalízisben felhasznált 
(általunk képzett, kétértékű) változók listája

Változónév Leírás Értékek

Pályázás Pályáznak-e legalább kéthavi 
rendszerességgel? 0 = nem, 1 = igen

Célcsoport
Eredményesnek ítélik-e az ifjúsági 
célcsoport eléréséhez kapcsolódó 
aktivitásukat?

0 = nem, 1 = igen

Programok Szerveznek-e legalább havonta több 
alkalommal saját programokat? 0 = nem, 1 = igen

Szolgáltatások Szélesnek ítélik-e az ifjúsági szolgál-
tatásokhoz kapcsolódó kínálatukat? 0 = nem, 1 = igen

Felkeresés Végeznek-e legalább havi rendsze-
rességgel felkereső munkát? 0 = nem, 1 = igen

Igényfelmérés Készítenek-e igényfelmérést a velük 
kapcsolatba kerülő fiatalok körében? 0 = nem, 1 = igen

A képzett csoportok a következő adatokkal írhatóak le:

2. táblázat: A képzett klaszterek középpontjai és az egyes változók 
mintabeli átlagai (N = 92)

Kemény- 
mag

Alva- 
járók

Csendes- 
társak

Fel- 
törekvők

Teljes minta 
(átlagok)

Pályázás 0,74 0,00 0,52 0,73 0,52
Célcsoport 1,00 0,16 1,00 0,45 0,73
Programok 0,97 0,32 0,30 1,00 0,65

Szolgáltatások 1,00 0,05 0,35 0,09 0,52
Felkeresés 0,26 0,00 0,09 0,82 0,22

Igényfelmérés 0,95 0,58 0,91 0,91 0,83
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3. táblázat: A képzett klaszterek középpontjainak eltérései 
az egyes változók mintabeli átlagaitól (N = 92)

Kemény- 
mag

Alva- 
járók

Csendes- 
társak

Fel- 
törekvők

Teljes minta 
(átlagok)

Pályázás 0,22 -0,52 0,00 0,21 0,52
Célcsoport 0,27 -0,57 0,27 -0,28 0,73
Programok 0,32 -0,33 -0,35 0,35 0,65

Szolgáltatások 0,48 -0,47 -0,17 -0,43 0,52
Felkeresés 0,04 -0,22 -0,13 0,60 0,22

Igényfelmérés 0,12 -0,25 0,08 0,08 0,83

A négy képzett csoport mentén a mintába került magyarországi szerveze-
tek a következőképpen oszthatóak fel:

1. ábra: Működési hatékonyságot mutató klaszterek 
(százalékos megoszlás; N = 92)

A legnagyobb csoportot 42 százalékkal azok a szervezetek alkotják, akik a ke-
ménymag táborba sorolhatóak (2. ábra).  A csoport tagjairól elmondható, hogy 
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a vizsgált működési dimenziók mindegyikében kiemelkedően teljesítenek. Az 
átlagnál magasabb a rendszeresen pályázó közöttük, a célcsoportelérésüket 
egy öntetűen eredményesnek ítélik, a saját programszervezés terén kifejezet-
ten aktívnak számítanak, a szolgáltatási kínálatukat mindannyian széleskörűre 
értékelik, túlnyomó többségük végez igényfelmérést a célcsoport körében. 
Ugyan a felkereső munka tekintetében nem mutatnak jelentős eltérést a min-
tabeli átlagtól, mégis rögzíthető némileg nagyobb aktivitás ezen a téren is. 
Ám egyértelmű, hogy ezen szervezetek napi működésének sikerét elsősorban 
nem a felkereső munka terén elért aktivitásuk és hatékonyságuk határozza 
meg.  

2. ábra: A „Keménymag” elnevezésű csoport átlagainak eltérése 
a teljes mintában mért átlagoktól (N =92)

A minta második legmagasabb arányú csoportját a csendestársak adják, 25 
szá zalékos arányukkal, akik alacsonyabb hatásfokon, ám mégis eredményesen 
végzik tevékenységüket (3. ábra). Esetükben átlagos pályázási gyakoriságot 
rög zíthetünk, igényfelmérést végez közel mindegyikük. Emellett elmondhat-
juk, hogy nagyon eredményesnek ítélik tevékenységüket az ifjúsági célcsoport 
elérését tekintve. Azonban összességében ritkán végeznek felkereső munkát, 
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csupán töredékük rendszeresen. Kevés saját program megszervezésére kerül 
sor körükben, és saját szolgáltatási kínálatuk sokszínűségét illetően a mintabe-
li átlagnál kevesebben mutatnak elégedettséget. 

3. ábra: A „Csendestársak” elnevezésű csoport átlagainak eltérése 
a teljes mintában mért átlagoktól (N =92)

Szomorú tény, hogy a harmadik legnagyobb arányú csoportot, 21 százalék-
kal, az alvajáróknak nevezett szervezetek adják (4. ábra). Azaz a mintába ke-
rült minden ötödik szervezetet ebbe a kategóriába sorolhatunk. Esetükben 
az intenzív passzivitás a mérvadó, működésük igen alacsony hatásfokkal jelle-
mezhető. Nem pályáznak rendszeresen, nem végeznek felkereső munkát, sa-
ját szolgáltatási kínálatukat inkább egysíkúnak ítélik, nem mutatnak e téren 
elégedettséget. Rendszeresen csupán néhányuk szervez programot, a célcso-
port elérésének hatékonyságát töredékük ítéli eredményesnek. Igényfelmérés 
terén ugyan gyakoribb az előfordulás, ám ez is jóval a mintabeli átlag alatt 
marad.

A negyedik típusba olyan szervezetek kerültek, akik nagyon aktívan tevé-
kenykednek, ám a konkrét elérés és a szolgáltatási kör terén ez nem mérhető, 
azaz nem mutatkozik meg közvetlenül (5. ábra). Ez a csoport a feltörekvők
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4. ábra: Az „Alvajárók” elnevezésű csoport átlagainak eltérése 
a teljes mintában mért átlagoktól (N =92)

5. ábra: A „Feltörekvők” elnevezésű csoport átlagainak eltérése 
a teljes mintában mért átlagoktól (N =92)

nevet kapta, mely egyúttal utal a kezdő szervezetek lelkesedésére, akik kel-
lő ambícióval felvértezve dolgoznak munkájuk gyümölcsének mielőbbi meg-
szerzéséért. Pályázás terén a legaktívabb társasággal van dolgunk, rendszeres 
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prog ramokat kínál mindegyikük, felkeresés terén kimondottan aktívak. Ugyan-
akkor saját elérési mutatójukat csupán felük értékeli pozitívan, a szolgáltatási 
kínálatuk terén pedig szinte egyöntetűen hiányosságot diagnosztizálnak. Ezzel 
párhuzamosan az igényfelmérésre, a célcsoport szükségleteinek megismeré-
sére döntő többségük szán időt. 

Úgy tűnik tehát, hogy a mintába került magyarországi szervezetek működé-
se sokszínűséget mutat, ám mégis többségük leírható típusok formájában. 
Ezek nyomán láthatjuk, hogy a szervezetek bő négytizede aktív és szerteágazó 
for  mában tevékenykedik. További negyedük ugyan nem ilyen látványos ered-
mé nyekkel büszkélkedhet, ám mégis társai, aktív kollégái az ifjúsági munkában 
tevékenykedőknek. Nyolcaduk nagyon tevékenyen éli mindennapjait, jelenleg 
azonban alacsonyabb hatásfokkal, működési lehetőségeiket puhatolva, szár-
nyaikat próbálgatva vannak jelen az ifjúsági szolgáltatói térképen. Ugyanakkor 
nem szabad megfeledkeznünk a szervezetek egy jelentős csoportjáról, az alva-
já rókról sem, akik a minta ötödét adták. Esetükben egyértelmű a látszatműkö-
dés, valódi tartalom nélkül. Az már azonban más kérdés, hogy ez tudatos ter-
ve zés vagy kényszer szülte helyzet eredménye, utóbbi esetében kvázi túlélés.

III.3.  A magyarországi ifjúsági szolgáltatást végző 
szervezetek, intézmények helyi kapcsolati 
tőkéjének ismérvei

Mint az már a mintánk korábbi elemzéseiből nyilvánvalóvá vált, a magyaror-
szági szervezetek helyi ifjúsági szereplőkkel épített kapcsolatának jelentős ha-
tása van az önkormányzati támogatások elnyerésében. Éppen ezért szerettük 
volna a magyarországi mintát nem csupán a működési attribútumaik nyomán 
vizsgálni, hanem egyúttal a helyi ifjúsági életben betöltött szerepüket, kvázi 
részvételi tőkéjüket is górcső alá vettük. A típusok megalkotásához klaszter-
elemzést14 végeztünk, mely eredményeként öt csoportot alkothatunk a min-
tánkba került szervezetek körében. A minta 95 százaléka valamely csoport 

14   K-means klaszteranalízist alkalmaztunk, Listwise-módszerrel. Öt iterációt követően 
a minta 95 százaléka sorolható be valamelyik klaszterbe. 
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tagjaként leírható, így lehetőségünk volt csaknem a minta egészéről effajta 
tipológiát készíteni.

A kapcsolati és részvételi eredményességet több dimenzió kapcsán mér-
tük. Ilyen volt:

– a pályázati rendszeresség,
– a helyi szintű kapcsolatok intenzitása, 
– a helyi döntéshozóval való kapcsolat hatékonysága, 
– a helyi ifjúsági stratégiaalkotásban való részvétel, 
– az anyagi fedezet hiányának megléte, 
– az önkormányzati támogatásból való részesedés mértéke. 

Ezek nyomán a következő változók alapján vizsgáltuk a klaszterek képzését:

1. táblázat: A klaszteranalízisben felhasznált 
(általunk képzett, kétértékű) változók listája

Változónév Leírás Értékek

Pályázás Pályáznak-e legalább kéthavi 
rendszerességgel? 0 = nem, 1 = igen

Kapcsolatok

Van-e legalább kisebb-nagyobb 
rendszerességgel együttműködésük 
más helyi ifjúsági szervezetekkel,  
közösségekkel?

0 = nem, 1 = igen

Döntéshozó Hatékony-e a helyi döntéshozókkal 
a kapcsolatuk? 0 = nem, 1 = igen

Részvétel
Részt vettek-e ifjúsági koncepció és/
vagy cselekvési terv elkészítésében 
(akár csak véleményezőként is)?

0 = nem, 1 = igen

Fedezet Elsődleges oka-e a szervezet anyagi 
fedezethiánya a fejlesztéseknek? 0 = nem, 1 = igen

Támogatás Részesülnek-e rendszeres  
önkormányzati támogatásból? 0 = nem, 1 = igen
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A képzett csoportok a következő adatokkal írhatóak le:

2. táblázat: A képzett klaszterek középpontjai és az egyes változók 
mintabeli átlagai (N = 95)

Dichotóm Konverzió- 
hiányos Passzív Szim- 

bionta Túlélő
Teljes 
minta 

(átlagok)
Pályázás 0,62 0,88 0,33 0,11 0,43 0,52

Kapcsolatok 0,96 1,00 0,56 0,89 0,86 0,88
Döntéshozó 0,92 1,00 0,06 0,56 0,29 0,66

Részvétel 0,00 0,73 0,22 1,00 0,00 0,43
Fedezet 0,08 0,62 0,00 0,11 1,00 0,30

Támogatás 0,88 0,96 0,11 1,00 0,14 0,70

3. táblázat: A képzett klaszterek középpontjainak eltérései az egyes változók 
mintabeli átlagaitól (N = 95)

Dichotóm Konverzió- 
hiányos Passzív Szim- 

bionta Túlélő
Teljes 
minta 

(átlagok)
Pályázás  0,10 0,36 -0,19 -0,41 -0,09 0,52

Kapcsolatok  0,08 0,12 -0,32  0,01 -0,02 0,88
Döntéshozó  0,26 0,34 -0,60 -0,10 -0,37 0,66

Részvétel -0,43 0,30 -0,21  0,57 -0,43 0,43
Fedezet -0,22 0,32 -0,30 -0,19  0,70 0,30

Támogatás  0,18 0,26 -0,59  0,30 -0,56 0,70

Az említett öt klaszter a magyarországi szervezetek körében készült mintá-
ban az alábbiak szerint oszlik meg:
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12. ábra: Működési hatékonyságot mutató klaszterek 
(százalékos megoszlás; N = 95)

Mind a dichotóm, mind a konverzióhiányos csoportja 27-27 százalékot 
tud hatnak magukénak, így e két csoport tagjai lefedik a mintába került szer-
vezetek több, mint felét. A dichotóm csoport esetében egy kettősség érhető 
tetten (2. ábra). Jó pozíciót, stabilitást könyvelhetnek el helyi szinten, ugyan-
akkor a részvételi aktivitás terén hiány mutatkozik. Bár a helyi kapcsolatok in-
tenzitása jó, a döntéshozókkal ápolt munkakapcsolat hatékony, a rendszeres 
önkormányzati támogatás is elterjedt, az ifjúságstratégiai folyamatokban való 
részvétel egyáltalán nem jellemző. A pályázási aktivitásnak és vélhetően az 
önkormányzati támogatásnak köszönhetően az anyagi gondok sem állják a fej-
lesztések útját ezekben a szervezetekben. Ugyanakkor mégis egyfajta kívülálló 
státust töltenek be, mivel az ifjúságpolitikai folyamatokba való bekapcsolódás, 
részvétel egyértelműen elmarad esetükben.
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2. ábra: A „Dichotóm” elnevezésű csoport átlagainak eltérése 
a teljes mintában mért átlagoktól 

3. ábra: A „Konverzióhiányos” elnevezésű csoport átlagainak eltérése 
a teljes mintában mért átlagoktól
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A másik szintén népes csoportot a konverzióhiányosként15 jellemezhető 
szer vezetek alkotják (3. ábra). Nagyon jól ápolt helyi kapcsolatokról és dön-
téshozói kommunikációról beszélhetünk körükben. Szinte minden szervezet 
részesedik rendszeres önkormányzati támogatásban közülük, emellett rend-
szeres pályázók is. Az előző csoport tagjaival szemben, itt egyértelműen jelen 
van a részvétel is. Ugyanakkor a fejlesztési törekvések gátját egyértelműen az 
anyagi fedezet hiánya adja a csoport legtöbb tagja számára. A konverzióhiá-
nyos csoport tagjai tehát jó pozíciót birtokolnak, erős kapcsolati tőkével ren-
delkeznek, aktívak a forrásteremtés és stratégiaalkotás terén is, ám ezt nem 
vagy csak gyenge hatásfokkal képesek átforgatni gazdasági tőkévé, így anyagi 
hátterük nem stabil a fejlődéshez. 

A mintába került szervezetek ötödét (19%) alkotják az úgynevezett passzív 
csoport tagjai, akik gyenge kapcsolati tőkével rendelkeznek, a forrásterem-
tés terén is lemaradtak kollégáikhoz képest (4. ábra). Ugyanakkor a fejlesz-
tések terén ennek nem érzik veszélyét, hiszen anyagi nehézséget egyikőjük 
sem említett a fejlesztési célok elsődleges gátjaként. Esetükben a rendszeres 
pályázás az átlagnál jóval alacsonyabb arányban van jelen, az önkormányzati 
támogatásból rendszeresen részesülők aránya pedig elenyésző. Nem jellem-
ző az intenzív kapcsolat a helyi szereplőkkel, a döntéshozókkal pedig szinte 
nem is mérhető hatékony együttműködés. Az ifjúságstratégiai folyamatokban 
való közreműködés szintén átlag alatti előfordulást mutat. Ezek nyomán joggal 
feltételezhetnénk a forráshiány meglétét, mint a tervezett fejlesztések kerék-
kötőjét, azonban ezeknél a szervezeteknél e probléma egyáltalán nincs jelen. 
Úgy tűnik tehát, hogy a passzív csoport számára nem fontos a kapcsolati tőke 
felhalmozása, illetve annak konvertálhatósága, ám fenntarthatóság szem-
pontjából ez nem mutat anyagi veszteséget. Kérdés azonban, hogy e szerve-
zetek működése mennyire lehet tartalmas és hatékony, ha a forrásteremtés 
terén sem mutatnak aktivitást. 

15   Pierre Bourdieu (1997) tőkeelméletének része az úgynevezett tőkekonverzió, mely-
nek lényege, hogy a különböző tőkefajták (pl. kulturális tőke, kapcsolati tőke, gaz-
dasági tőke) átválthatóak egymásra. Például a kapcsolati tőke elősegítheti az állás-
keresést, mely gazdasági tőkeként jelentkezik az ebből fakadó jövedelemszerzés 
révén. 
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4. ábra: A „Passzív” elnevezésű csoport átlagainak eltérése 
a teljes mintában mért átlagoktól

Az előbbi csoporttal azonos arányban fedezhetőek fel a mintánkban az úgy-
nevezett szimbiontaként működő szervezetek (5. ábra). Egyértelműen kijelent-
hető, hogy e szervezetek életében az önkormányzattal ápolt kapcsolatnak és 
az abból származó előnyöknek nagy jelentőségük van. Míg a döntés hozókkal 
ápolt közvetlen kapcsolat nem mutatkozik kifejezetten erősnek, addig a helyi 
szervezetek esetében már jóval kiépültebb rendszert lehet tetten érni. Ugyan-
akkor a rendszeres önkormányzati támogatás megléte egyértelmű, ahogyan 
az ifjúsági koncepcionális tervezés kapcsán is egyöntetű a részvétel. Egyfajta 
szim biózisban működnek: adnak és kapnak is. Az önkormányzati támogatások 
fenntartásban betöltött szerepe itt elvitathatatlan, hiszen ebben a csoportban 
a rendszeres pályázatírás alig jellemző, miközben az anyagi fedezet hiányként 
való jelentkezése is jóval kevésbé jellemző az átlagnál. A szimbiontaként leír-
ható szervezetek tehát a helyi ifjúságpolitikai folyamatok meghatározó szerep-
lői, az ilyen jellegű együttműködések stabil bástyái, miközben saját működé-
sük szempontjából nagyban támaszkodnak a kapcsolati tőkéjükre és az elnyert 
helyi támogatásokra. 
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5. ábra: A „Szimbionta” elnevezésű csoport átlagainak eltérése 
a teljes mintában mért átlagoktól

A mintánkat tekintve a legkisebb arányú csoportot a túlélők alkotják, 
akik egyértelműen a legnehezebb helyzetben működnek (6. ábra). A pályá-
zás terén az átlagos rendszeresség az elterjedt körükben, ugyanakkor a helyi 

6. ábra: A „Túlélő” elnevezésű csoport átlagainak eltérése 
a teljes mintában mért átlagoktól
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kap csolatokat tekintve sem látható jelentős eltérés a minta egészében mért 
adatokhoz képest. Markáns hiányként jelentkezik azonban a döntéshozókkal 
ápolt intenzív kapcsolat és a stratégiaalkotási folyamatokban való részvétel. 
Ugyan akkor a szervezetek helyzetét nehezíti, hogy az önkormányzati támoga-
tásban való rendszeres részesülés is csupán néhányukat érinti. Ezek alapján 
nem is meglepő, hogy az anyagi források hiánya a csoport minden tagjánál 
jelentkező probléma. 

A helyi szintű beágyazottság és működés kapcsolatát vizsgálva egyértelmű-
vé vált, hogy a szervezetek életében meghatározó szereppel bír a kapcsolati 
tőke mélysége, a részvételi lehetőségek kiaknázása és egyúttal az anyagi for-
rás teremtés lehetőségei és korlátai. Fontos látni, hogy a jó kapcsolati tőke, 
nem minden esetben jelenti a részvétel lehetőségét is, ahogyan a működés 
anyagi gondtalanságát sem hordozza magában. Minden ötödik szervezetről 
el mondható, hogy tevékenységét tekintve nem törekszik a helyi kapcsolat-
hálózat kiépítésére, saját szervezetének helyi beágyazottságának növelésére. 
Ugyan akkor vélhetően ez nem az elszigeteltséggel magyarázható, hanem a 
mű ködési gyengeséggel, hiszen a pályázások terén sem mutatnak aktivitást. 

III.4.  A szervezeti profil hatása az ifjúsági szolgáltatói 
működésre Romániában

A mintánkat adó romániai szervezetek negyede alapvetően kulturális pro-
fillal rendelkezik, így esetükben az ifjúsági szolgáltatások kiegészítő tevékeny-
ségként vannak jelen. Ennek nyomán úgy éreztük, hogy kiemelt jelentősége 
van a két profil (kulturális és ifjúsági háttér) mentén végzett összehasonlítás-
nak. Hiszen ezáltal megismerhetővé válnak a két típus közötti különbségek, 
fel lelhetőek a sajátosságok, mely az ifjúsági terület mélyebb megértését teszi 
lehetővé Romániában.

A megközelítőleg teljes kép megalkotásához a kérdőívben szereplő kérdé-
sek döntő többségénél végeztünk összehasonlító elemzést. Azonban – ahogy 
erre majd utalni is fogunk – számos esetben nem találtunk összefüggést, azaz 
nem volt mérhető hatása az adott szolgáltató profiljellegének a szervezetek, 
közösségek működésére, struktúrájára az általunk mért ifjúsági dimenzióban.
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Az adott szolgáltatók korosztályi célcsoportját illetően vegyes kép rajzolha-
tó fel (1. ábra). Míg a gyermekkorúak és a fiatalfelnőttek esetében nem mérhe-
tő szignifikáns összefüggés a szervezetek fő profiljával, addig a további három 
korcsoport esetében igen. Míg a serdülő korosztály egyértelműen az ifjúsági 
profillal rendelkező szervezetek körében felülreprezentált célcsoport, addig a 
fel nőtt- és időskorú célcsoport a főként kulturális jellegű tevékenységet vég-
zők körében fordulnak elő nagyobb eséllyel. Ez nem meglepő megállapítás, 
hiszen a kulturális jellegű szolgáltatók körét főként a könyvtárak, művelődési 
intézmények, kulturális közösségek adják, akik számára a célközönség sokkal 
inkább a felnőttkorúak vagy annál idősebbek köréből tevődik össze. 

1. ábra: A szervezeti profil és a célcsoport-összetétel összefüggése  
(százalékos megoszlás; NIfjúsági =72, NKulturális = 25, NTeljes minta = 100; 

*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,001)
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A szervezetek humánerőforrását tekintve nem tapasztaltunk szignifikánsan 
mérhető kapcsolatot az attribútumok és a szolgáltatói profil között. Úgy tűnik 
tehát, hogy utóbbinak nincs hatása az ifjúsággal foglalkozó munkavállalók szá-
mára, valamint az önkéntesek jelenlétére sem. 

A financiális háttér tekintetében sem bukkantunk szignifikáns kapcsolatra. A 
pályázási rendszeresség függetlennek mutatkozik a szervezetek, intézmények fő 
profiljától. Ugyanakkor az önkormányzati támogatásokból való részesülés sem 
függ attól, hogy az adott szervezet kulturális vagy ifjúsági területen van otthon 
leginkább. Harmadik elemként pedig az egyéb bevételi forrásokat is vizsgálva 
arra jutottunk, hogy e téren sem rögzíthető szignifikáns hatás. Sem az adó 2%, 
sem a CSR, sem a gazdasági tevékenységekből származó bevételek nem jelent-
keznek egyik vagy másik profilú szervezetek körében nagyobb valószínűséggel. 

Ezzel párhuzamosan azonban a beadott pályázatok és az elnyert támoga-
tás megoszlásánál már szignifikáns kapcsolatot jegyezhettünk fel (1. táblázat). 

1. táblázat: A szervezeti profil és a pályázatok és támogatások 
forrásának összefüggései  

(százalékos megoszlás; NIfjúsági =54-65, NKulturális = 18-22, NTeljes minta = 73-87; 
*p ≤ 0,05)

Beadott hazai és nemzetközi pályázatok aránya (darabszám alapján)*
Ifjúsági profil Kulturális profil Teljes minta

Hazai 84 72 81
Nemzetközi 16 28 19

Nyertes hazai és nemzetközi pályázatok aránya (darabszám alapján)*
Ifjúsági profil Kulturális profil Teljes minta

Hazai 83 67 79
Nemzetközi 17 33 21

Nyertes hazai és nemzetközi pályázatok aránya 
támogatási összeg alapján*

Ifjúsági profil Kulturális profil Teljes minta
Hazai 77 64 74
Nemzetközi 23 36 26



70

Ahogyan az a teljes romániai minta esetében is mérhető volt, mind a be-
adott pályázatok számánál, mind az elnyert pályázatoknál, mind az elnyert 
összegeknél a hazai pályázati források túlsúlya volt jellemző a nemzetközi le-
he tőségekkel szemben. Ugyanakkor azt tapasztalhattunk, hogy a kulturális te-
rületről érkező ifjúsági szolgáltatók körében egyértelműen nagyobb való szí-
nű séggel fordulnak elő a nemzetközi pályázatok és a források is, mint a teljes 
mintában. Különösen igaz ez az elnyert támogatási összegeknél, ahol a for-
rások bő harmada nemzetközi pályázatokból vált adottá a mintánkba került 
kulturális profillal rendelkező szervezetek körében.

Ha a szervezetek fiataloknak kínált szolgáltatási körét vizsgáljuk, azt tapasz-
taljuk, hogy két területen mérhető szignifikáns eltérés a kulturális és az ifjúsági 
profilú szolgáltatók között (2. táblázat). Ez a megállapítás arra enged követ-
keztetni, hogy a mintánkba került szervezetek esetében nem mutatkozik éle-
sen különböző tevékenységi kör, nem rajzolható meg sajátosan eltérő kínálati 
kép a két típus összevetésekor. Ugyanakkor az is rögzíthető, hogy a személyes 

2. táblázat: A szervezeti profil és a szolgáltatási kör összefüggése  
(százalékos megoszlás; NIfjúsági = 72, NKulturális =  25, NTeljes minta = 100; *p ≤ 0,05)

Ifjúsági profil Kulturális profil Teljes minta
Információnyújtás 53 64 57
Tanácsadás* 26 4 21
Animálás 18 4 14
Sportolási lehetőség, 
sportprogramok

65 52 61

Prevenció 25 12 21
Érdekképviselet 33 20 31
Közösségfejlesztés, 
-építés

73 56 70

Kulturális programok 92 96 93
Tehetséggondozás* 56 24 47
Egyéb   3   0   2
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kapcsolatokra épülő szolgáltatások egy része háttérbe kerül az elsősorban kul-
turális profilú szervezetek esetében. Hiszen a tanácsadást és a tehetséggon-
dozást végző szolgáltatók erősen alulreprezentáltak a kulturális jellegű szerve-
zetek körében, míg az ifjúsági profilúak körében felülreprezentáltak.

Alapvetően megragadható az ifjúsági profilú szervezetek, közösségek, in-
téz mények előnye, ha az ifjúsági célcsoporttal kiépített kapcsolat hatékonysá-
gát vagy a számukra kínált szolgáltatások körét tekintjük át. Hiszen ezeken a 
területeken egyértelműen előnyös helyzetben pozicionálható egy kifejezetten 
ifj úsági fókusszal működő szervezet, egy kulturális hátterű intézménnyel, szer-
vezettel szemben. A szolgáltatási kínálat tekintetében az ifjúsági profilú szer-
vezetek bizonyulnak sikeresebbnek (az átlagérték 3,46, míg a kulturális profil 
esetén 2,72)16, ha a saját megítélést vesszük alapul. Eszerint szignifikáns kap-
csolat lelhető fel a szolgáltatási kör sokszínűségéhez kapcsolódó elégedettség 
és a szervezeti profil között. Az ifjúsági célcsoport elérését tekintve is inkább 
az ifjúsági profillal rendelkező szervezetek tűnnek sikeresebbnek (az átlagér-
ték 4,03, míg a kulturális profil esetén 3,24)17 saját megítélésük alapján, így itt 
is mérhető szignifikáns összefüggés.

Ha a saját szervezésű programok rendszerességét vesszük alapul, azt lát-
juk, hogy szintén mérhető szignifikáns kapcsolat állítható fel az adott műkö-
dési attribútum és a szervezeti profil között. A kulturális jellegű szervezetek 
mindössze 40 százaléka szervez legalább két-háromhavi rendszerességgel sa-
ját programot, eseményt, ugyanez az arány az ifjúsági profilú szervezetek kö-
ré ben 75 százalék. Így tehát az ennél ritkábban (legfeljebb éves szinten 1-2 
alkalommal) saját programot szervező szolgáltatók vannak túlsúlyban a kultu-
rális hátterű szervezeteknél, tízből hat ilyen szervezet került a mintánkba. E té-
ren tehát az ifjúsági jellegű szervezetek vannak kedvezőbb helyzetben, hiszen 
éves szinten több alkalommal tudják elérni, bevonni az ifjúsági célcsoportot 
saját programjaik révén.

16   Ötfokú skála az ifjúsági szolgáltatások kínálatát tekintve: 1 = egyáltalán nem széles, 
5 = teljes mértékben széles. 

17   Ötfokú skála az ifjúsági célcsoport eléréséhez kapcsolódó aktivitásokat tekintve: 
1 = egyáltalán nem eredményes, 5 = teljes mértékben eredményes.
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A felkereső munka az ifjúsági terület egy jelentős szelete, úgy tűnik, e téren 
is meghatározó szereppel bír az adott szolgáltató elsődleges profilja, hiszen 
szignifikáns kapcsolatra bukkantunk a mintánkat tekintve. A főként kulturális 
tevékenységet végző szervezetek negyede végez felkereső munkát, míg az if-
júsági jellegű szervezetek körében minden második szolgáltató sorolható ide. 

A szolgáltatási hiányterületek esetében az információnyújtás terén bizo-
nyul meghatározónak a szervezeti profil (3. táblázat). Szignifikáns kapcsolat áll 
fenn: a főként kulturális tevékenységet végző szervezetek körében gyakrabban 
fordul elő az információnyújtás terén mérhető hiány, mint az ifjúsági profilú 
szervezeteknél, intézményeknél. A másik ilyen terület a közösségfejlesztés, 
mely esetén az ifjúsági fókuszú szolgáltatók könyvelnek el inkább lemaradást, 
hiányt, a kulturális profilú szervezetekkel szemben.

 
3. táblázat: A szervezeti profil és a szolgáltatási kört érintő hiány- 

vagy alacsony intenzitású területek összefüggése  
(százalékos megoszlás; NIfjúsági = 72, NKulturális =  25, NTeljes minta = 100; *p ≤ 0,05)

Ifjúsági profil Kulturális profil Teljes minta
Információnyújtás* 13 36 18
Tanácsadás 26 32 29
Animálás 14 20 15
Sportolási lehetőség, 
sportprogramok

22 20 22

Prevenció   8 20 12
Érdekképviselet 49 36 44
Közösségépítés, 
-fejlesztés*

57 32 51

Kulturális programok 43 48 44
Tehetséggondozás 57 48 54
Egyéb   0   0   0
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A kérdőívben rákérdeztünk a fejlesztési célokat akadályozó elsődleges té-
nye zőre is. A romániai szervezetek esetében ez egyértelműen az anyagi hely-
zet volt (75%, humánkapacitás hiánya: 17%, infrastrukturális hiány: 7%, egyéb: 
1%). Ugyanakkor azt tapasztalhatjuk, hogy ilyen téren nem mutatkozik eltérő 
mintázat a két eltérő profilú szolgáltatói kör között. Azaz nincsenek kedvezőbb 
helyzetben ebből a szempontból sem az ifjúsági profillal, sem a kulturális pro-
fillal rendelkező szervezetek. 

Ha a szervezetek online kommunikációs szokásait vizsgáljuk, szintén szigni-
fi káns összefüggésekre lelhetünk (2. ábra). Többé-kevésbé rendszeresen fris-
sített honlappal rendelkező szolgáltatóval nagyjából kétszer nagyobb eséllyel 
találkozhatunk az ifjúsági profil szervezetek között, mint a kulturális profilúak 
körében. Ha a közösségi médiát érintő aktivitást nézzük, akkor is nagyjából 
hasonló aránybeli különbséget rögzíthetünk, az ifjúsági profilú szervezetek 
ja vára (3. ábra). Úgy tűnik tehát, hogy az ifjúsági célcsoport online elérését 
il letően is egyértelműen kedvezőbb helyzetben vannak az ifjúsági területen 
te vékenykedő közösségek, szervezetek, szemben az elsődlegesen kulturális te-
vé kenységi hátterű kollégáikkal. 

2. ábra: A szervezeti profil és a saját honlaphoz kapcsolódó aktivitás 
összefüggése  

(százalékos megoszlás; NIfjúsági =72, NKulturális = 25, NTeljes minta = 100; p ≤ 0,001)

% % % % % % % % % % %
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3. ábra: A szervezeti profil és a Facebook-oldalhoz kapcsolódó aktivitás 
összefüggése  

(százalékos megoszlás; NIfjúsági =72, NKulturális = 25, NTeljes minta = 100; p ≤ 0,05)

A kapcsolati rendszert tekintve is találtunk szignifikáns kapcsolatokat. A 
kü lönböző területi beágyazottság terén több szinten is azt tapasztalhatjuk, 
hogy a mintánkba került szolgáltatók körében az ifjúsági profilúak vannak elő-
nyösebb helyzetben (4. táblázat). Akár helyi, akár megyei, akár országos szin-
ten tekintünk más ifjúsági szervezetekkel, közösségekkel kiépített hatékony 
együttműködésre, azt láthatjuk, hogy a kulturális profilú szervezetek jóval 
gyengébb pozíciót birtokolnak, mint az ifjúsági fókusszal rendelkező szerve-
zetekkel. A mintánkba került romániai ifjúsági szolgáltatók gyenge nemzetközi 
beágyazottságát támasztja alá, hogy ezen a szinten már nem ragadható meg 
szignifikáns kapcsolat a szervezeti profil terén. 

% % % % % % % % % % %
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4. táblázat: A szervezeti profil és más ifjúsági közösségekkel, 
szervezetekkel ápolt kapcsolat összefüggései 

(átlagértékek: 1 = nincs együttműködés ezen a szinten, 5 = folyamatos 
és szinte napi szintű az együttműködés ezen a szinten; 

NIfjúsági = 72, NKulturális =  24-25, NTeljes minta = 99-100; *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,001)

Ifjúsági profil Kulturális profil Teljes minta
Helyi szinten** 3,7 3,1 3,5
Megyei szinten** 3,5 2,9 3,3
Országos szinten* 2,8 2,3 2,7
Nemzetközi szinten 2,0 2,0 2,0

A döntéshozás különböző szereplőivel kiépített kapcsolatok szintén a he-
lyi ifjúságügyben betöltött szerep erősségéről tanúskodnak (5. táblázat). Nem 
meg lepő, hogy a kulturális profilú szervezetek e téren is hátrányt könyvel-
hetnek el (szignifikáns kapcsolat). A helyi döntéshozókkal kialakított közös 
mun kakapcsolat bizonyul a leginkább hatékonynak a három közül a kulturális 
pro filú szervezetek számára. A helyi ifjúsági érdekképviseleti közösségekkel 
lét rehozott együttműködés már valamivel gyengébb, míg legkisebb mérték-
ben a helyi ifjúsági ügyekkel foglalkozó hivatali személyekkel kiépített kapcso-
lat képes növelni a kapcsolati tőkéjüket.

5. táblázat: A szervezeti profil és a helyi ifjúságpolitikai-ifjúságügyi 
szereplőkkel ápolt kapcsolat összefüggései 

(átlagértékek: 1 = nincs együttműködés az adott szereplővel, 5 = teljes 
mértékben hatékony az együttműködés az adott szereplővel; NIfjúsági = 71-72, 

NKulturális =  24-25, NTeljes minta = 99; p ≤ 0,001)

Ifjúsági 
profil

Kulturális 
profil

Teljes 
minta

Helyi ifjúsági érdekképviseleti közösségek 4,0 3,2 3,8
Helyi döntéshozók 4,3 3,6 4,1
Helyi ifjúsági ügyekkel foglalkozó hivatali 
személyek 4,2 2,8 3,8
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Összességében elmondhatjuk a romániai mintánkról, hogy az ifjúsági szol-
gáltatói területen az ifjúsági profillal rendelkező szervezetek bírnak nagyobb 
előnnyel. Mind a célcsoport elérése, mind a közvetlen bevonási tevékenysé-
gek kapcsán hatékonyabb a működésük. Ez az előny a helyi és szakmai kör-
ben érhető beágyazottság terén is igazolást nyer. A kulturális jellegű ifjúsági 
szol gáltatók esetében azt láthatjuk, hogy a nemzetközi pályázati források na-
gyobb szerephez jutnak. Az online jelenlét számukra kevésbé domináns, kö-
szönhetően részben annak, hogy célcsoportjukat nem kizárólag és elsősorban 
az ifjúsági korosztály adja. Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy a 
szolgáltatási kínálat, a finanszírozási háttér vagy a humánerőforrás terén nem 
mérhető szignifikáns kapcsolat a két különböző profillal rendelkező szerveze-
tek között. Úgy tűnik tehát, hogy nagyjából azonos strukturális háttérrel bíró 
szer vezetekről beszélhetünk, azonban a kulturális profilú szervezetek számára 
jóval nagyobb kihívást jelent az ifjúsági célcsoport széleskörű megszólítása, 
mint az ifjúsági területen tevékenykedő szervezeteknek.
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IV.  Ifjúsági szolgáltatói helyzet- 
és jövőkép Magyarországon

IV.1. Források és háttér

Projektünk huszonhat hónapja alatt összesen százhúsz órányi hang- és vi-
deó anyag készült, melyek a kvalitatív adatelemzések alapját adták. Mindezen 
dokumentáló anyagok tizenhat műhelymunka, tíz látóút, három konferencia 
és két tréning során kerültek rögzítésre. A következőkben a kvalitatív adat-
gyűjtéseket biztosító interjúk és fókuszcsoportos beszélgetések anyagainak 
strukturált elemzését tesszük közé. 

A megvalósított projekt során prioritást élveztek a hátrányos helyzetű cso-
portok bevonásához kapcsolódó jó gyakorlatok, a szolidaritást és elfogadást 
kö zéppontba állító közösségek, projektek, valamint a NEET-fiatalok elérésé-
hez kötődő kezdeményezések, melyek az ifjúsági munkát erősen pozícionálják 
e problémakör megoldási viszonylatában. Az értéktár jellegű bemutatást és 
gyűjtést a projekt keretén belül elkészült módszertani kiadvány18 foglalja ma-
gában. Jelen feldolgozás során inkább csak említés szintjén utalunk a látóutak, 
valamint a fókuszcsoportos beszélgetések során megismert jó gyakorlatok 
adaptálhatóságára, így a két kiadvány akár párhuzamosan is kezelhető.

A műhelymunkák témáit követve a helyzetkép felrajzolásához és az ajánlá-
sok megfogalmazásakor az alábbi területeket érintjük:

– ifjúsági házak és közösségi terek
– területi, országos ifjúságkutatások
– ifjúsági stratégiaalkotás
– önkéntesség
– strukturált párbeszéd

18   Dombóvári, G. (2019): Humánszolgáltatások fejlesztése az ifjúságszakmai szerveze-
tek nél. A felkereső munka lehetőségei a fiatalok bevonására (teljes projekt). Nyír-
egyháza, Kulturális Életért Közhasznú Egyesület.
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– aktív állampolgárság
– család és otthonteremtés
– pályaorientáció, pályaválasztás
– ifjúságsegítés
– kortárssegítés
– közösségfejlesztés
– ifjúsági szolgáltatások, tanácsadás
– ifjúsági nagyrendezvények
– támogatórendszerek, ifjúsági szakma
– diákjogok

A magyarországi sajátosságok bemutatása mellett szót ejtünk a projekt 
part nerországainak ifjúsági szolgáltatói térképéről is. Ezzel tehát célunk a 
nem zetközi kitekintés, mely lehetővé teszi a metszéspontok és a nemzeti sajá-
tos ságok feltárását egyaránt.

IV.2.  Az ifjúsági munka sajátosságai Magyarországon, 
Romániában, Szerbiában és Ausztriában

Magyarország

Magyarország esetében jelentős szakmai identitáskeresés zajlik az ifjúsá-
gi te rületen. Ez a nehézség alapvetően abból fakad, hogy az ifjúsági szakma 
nem ren delkezik intézményesült formákkal, standardokkal, valamint ehhez 
kapcsolódóan társadalmi elismeréssel, láthatósággal, melynek megterem-
tésében a mindenkori kormányzat e területet érintő elmaradásai nagyban 
közrejátszottak, közrejátszanak. Ugyan létezik Nemzeti Ifjúsági Stratégia, ám 
ifjúsági törvény nem, mely azonban létével alapvetően hozzájárulna a szakma 
ön állóso dásához, valamint presztízsnövekedéséhez. Mind a forrásteremtés, 
mind a szakmai hálózatok, mind a képzési háttér, mind a döntéshozókkal kiépí-
tett párbeszéd hatékonysága sokkal magasabb fokot érhetne el, ha az ifjúsági 
szakma intézményesülésének kérdése nem csupán a szűk szakmai kör számá-
ra jelentene feltétlen elköteleződést.
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Az ifjúsági érdekképviselethez kapcsolódóan a strukturált párbeszéd fon-
tos alapja a stratégiai tervezés. E téren ifjúságkutatások, koncepciók és cse-
lekvési tervek is születnek az ország különböző településein. Számos jó példát 
tekintve kap hangsúlyos szerepet a célcsoport és a széles ifjúsági szakma is. 
Azonban azt meg kell jegyeznünk, hogy a felülvizsgálat és nyomkövetés terén 
van hiányossága a területnek. Nem csupán a területi különbségek kapcsán lát-
ható, hogy eltérő eredményességet tudhatnak ezek a tervek maguk mögött, 
de az ahhoz kapcsolódó visszacsatolás is kétséges. Ebből a szempontból is ki-
emelt jelentősége lenne az ifjúságügy és az ifjúsági szakma társadalmi elis-
merésének, mely hozzájárulna az ifjúsági stratégiaalkotás melletti erősebb és 
hatékonyabb elköteleződéshez. 

A kutatások terén csupán néhány település esetében születnek ilyen jelle-
gű adatgyűjtések a koncepcionális tervezés előtt, ahogyan az országos kutatá-
sok eredményeire is kevesen hivatkoznak. Utóbbi esetében az adatok hozzá-
férhetőségét érintő akadályok gyengítik azok széles körű felhasználhatóságát 
és legitimitását. Ezen a területen is elengedhetetlen az ifjúsági szakma part-
nerként való megjelenése, az állami és civil szféra érdekegyeztetése.

A magyarországi ifjúsági terület szakmai érdekérvényesítését több szerve-
zet is ellátja. A Nemzeti Ifjúsági Tanács ernyőszervezetként a döntéshozókkal 
ki alakított párbeszédért tevékenykedik. Az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szö-
vetsége – szintén ernyőszervezetként – kifejezetten a szolgáltatók összefogá-
sát látja el. Az Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány főként a szakemberek körét 
fogja össze. Az Eurodesk hálózatként a nemzetközi dimenziót jelenti, képzése-
ket bonyolítanak le az ifjúsági programokhoz kapcsolódóan. Évente, kétévente 
kerül sor országos szakmai programok megszervezésére, melyek a tapasztalat-
cserét, kapcsolatépítést és a tudásbővítését szolgálják. Emellett az ifjúsági 
érdekképviselet terén országos és települési szinten működnek közösségek: 
hallgatói önkormányzatok, városi és iskolai diákönkormányzatok. Fórumok is 
szerveződnek országos és megyei szinten is, ám ezek főként oktatási jellegű 
témában fogalmaznak meg véleményt. 

Települési szinten működnek köznevelési, civil és ifjúsági kerekasztalok 
is. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy egységesség ezen a téren sincs 
jelen, éppen ezért a hatásfok erős szórtságot mutat országos szinten. A fia-
talok szempontjából egyértelmű, hogy a hitelesség és a hozzáértés számít 
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legfontosabb kritériumnak az érdekegyeztetés kapcsán, illetve az a tény, hogy 
mennyire tekint partnerként az adott érdekképviseleti közösségre a döntésho-
zói kör.

A magyarországi ifjúsági munka kapcsán nagy kihívást jelent a politikai szo-
ci alizáció azon hiányossága, mely az állampolgári aktivitáshoz köthető. A tár-
sadalmi részvétel iránti igény egyértelműen gyerekcipőben jár, amit a politikai 
diskurzus is erősít. Holott az európai identitás része a nyitottság, a közéleti 
ér deklődés, a befogadás, a tolerancia, az aktív részvétel is. A nemzetközi ifjú-
sági programok is ezen értékek mentén születnek és ezt a mentalitást várják 
el a partnerektől is. A magyarországi ifjúsági szolgáltatók számára tehát ez egy 
magabiztos terep, azonban a célcsoport ilyen irányú tapasztalatlansága meg-
nehezíti a célok érvényesítését. Ugyan van Nemzeti Önkéntes Stratégia, de az 
önkéntesség nem része a fiatalok szocializációjának. Az iskolai közösségi szol-
gálat intézménye nem képes közvetett funkcióját (önkéntesség iránti elköte-
leződés alapjainak megteremtése) betölteni. A fiatalok annak teljesítése után 
nem köteleződnek el a társadalmi részvétel és szociális érzékenység mellett. 
Hiába jön létre kapcsolat az ifjúsági szervezetekkel, közösségekkel, az identi-
tásuk részévé nem válik a közösségi részvétel e formája. Inkább csak egy-egy 
ügy kelti fel a fiatalok érdeklődését, nem mutatkozik meg tudatosság, mely az 
aktív állampolgárság szerves részét adja. 

Magyarországot tekintve a közösségi terek kapcsán két nemzeti sajátos-
ság is megfigyelhető, mely alapvetően határozza meg az ifjúsági szolgáltatói 
kör működését a fizikai térben. Egyrészt fontos szót ejtenünk az Új Nemzedék 
Program során létrehozott közösségi pontokról, majd később terekről, melyek 
a megyeszékhelyek életében meghatározó szereppel bírnak. Van, ahol szim-
bió zisban az adott település más ifjúsági szereplőivel, közösségeivel, van, ahol 
in kább elszigetelt formában működnek, és inkább elszívó erővel bírnak. A má-
sik ilyen meghatározó pont az az Integrált Közösségi Szolgáltató Tereknek az 
életre hívása, melyek a községek, kistelepülések életében jelentenek egyfajta 
mul tifunkcionális teret. Azonban ezek esetében az ifjúsági dimenzió kevésbé 
tematizáltan van jelen, többségük nem is mutat aktív működést ezen a terü-
leten. 

Emellett számos szervezet, szolgáltató működik önkormányzati fenntartá-
sú közösségi térben, jó néhány helyen inkubátorházak működnek, tömörítve 
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a szervezetek széles körét. Ugyanakkor vannak abszolút piaci fenntartású, 
független közösségek is, akik saját pályázati forrásaikból vagy magántámo-
gatásokból finanszírozzák működésüket, azon belül tartanak fenn közösségi 
tereket. Sok esetben művelődési házak, kulturális intézmények testesítik meg 
a meghatározó ifjúsági profilt egy-egy település életében. Az alulfinanszíro-
zottság az egész szakmát érinti, e téren az önkormányzati fenntartású szerve-
ze tek vannak a legjobb helyzetben. Azonban a szolgáltatók jelentős része a 
megcsappant hazai pályázati programokból (Nemzeti Együttműködési Alap, 
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram) és a nemzetközi pályázati forrásokból tud 
gazdálkodni, a verseny azonban mindkét szinten egyre inkább erősödik. 

A szervezetek, közösségek önkormányzati kapcsolata több szempontból 
bizonyul kulcstényezőnek a magyarországi viszonyokat tekintve. Nem csupán 
a helyi pályázati és támogatási források kapcsán válik egyre nagyobb jelentő-
ségűvé a kiépített döntéshozói kapcsolatrendszer, de a láthatóság tekinte-
tében is döntő fontosságú. A helyi, térségi koncepcionális tervezés kapcsán 
egy értelműen azok a partnerek vannak előnyben, akik a helyi vagy megyei 
önkormányzatok látókörében tevékenykednek. 

A jó döntéshozói kapcsolatok tehát az ifjúsági szolgáltatói működés elen-
gedhetetlen elemei. Olyannyira, hogy az e téren hiányos kapcsolatrendszer 
vagy esetleg megromlott kooperáció, akár egy-egy szervezet működésének 
aka dozását, fejlődésbeli megtorpanását is előidézheti. Másrészt azt is le kell 
szögeznünk, hogy a nyitott városvezetés, a jól működő, folyamatos strukturált 
párbeszéd jelentősen hozzá tud járulni a fiatalok lokalitáshoz kapcsolódó elkö-
teleződéséhez, különösen az érdekképviselet terén bizonyul erős motivációs 
tényezőnek. 

Ahogy azt már említettük, az ifjúsági házak esetében hazánkban széles  
spek trumon mérhető a működési forma, bár kétségtelen, hogy a terek haté-
konysága, szolgáltatói kínálata még ennél is szerteágazóbb képet mutat. A ko-
rábbi HAYICO-rendszert már kevesen követik, ahogy azt a kérdőíves kutatás 
eredményei is mutatják, a tanácsadó szerep egyre kevésbé kapcsolódik a kö-
zösségi terekhez, ifjúsági házakhoz. A klasszikus bevonási formák egyre inkább 
veszítenek erejükből, főként a szolgáltatásalapú kapcsolódások nyernek hang-
súlyt. E tekintetben pedig a kisközösségek, szubkultúrák megszólítása válik egy-
re elterjedtebbé. Köszönhetően a szabadidős szokások átalakulásának, akár az 
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online eszközök, akár az aktuális kulturális trendek teremtette közösségszer-
vező erő válik az ifjúsági közösségi terek, szervezetek legfőbb cinkosává. 

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy főként a hátrányos helyzetű fiatalok ese-
tében megvan az igény a közösségi terek fizikai térként való használatára. 
Mely alapvetően a „csak egy hely” igényt hívja életre, ahol szabadon tölthe-
tik idejüket, barátaik társaságában, kötetlenül. A bevásárlóközpontok kapcsán 
kü lönösen az ételudvarok népszerűek, azonban itt a fogyasztási kényszer vagy 
a szigorúbb szabályok miatt inkább csak átmeneti jelleggel tartózkodhatnak a 
fiatalok. A háborítatlan időtöltést a közösségi terek kínálta babzsákok sokkal 
inkább képesek garantálni. Ugyanakkor tényszerű, hogy az ilyen jellegű közös-
ségitér-funkcióra nincs mindenhol igény, különösen a találkozási pontokat je-
lentő terek környékén válik elengedhetetlenné ez a fajta ifjúsági szolgáltatás.

Egyre aktuálisabb kérdés az átalakuló célcsoport kapcsán, hogy egy közös-
ségi tér vagy ifjúsági szervezet saját identitását miként tudja meghatározni, egy 
település életében milyen funkciókkal, szolgáltatási körrel, szemléletmóddal 
alkotja meg saját karakterét. Kérdés többek között: az alacsonyküszöbűség, a 
széles szolgáltatáskínálat, a szubkultúrák megszólítása, az aktivitás ösztön zése 
(pl. mentorálás, támogatásmenedzsment, projekttervezés), a lokális, telepü-
lés részi igények figyelembevétele. 

Át kell törni a fiatalok ingerküszöbét, ami manapság egyre nagyobb kihí-
vás. Nem elég találkozni velük, motivációt is kell keresni, adni számukra, ami 
elősegíti a hosszabb távú bevonást, azaz a fenntartást. Az elérés terén még 
mindig a legnagyobb úr a tapasztalás és az ajánlás. A magyarországi ifjúsági 
munka elismertségének, láthatóságának hiányosságai révén a fiatalok számá-
ra a legtöbb esetben nem is ismert annak jelentése, az elérhető ifjúsági szol-
gáltatások köre. Különösen igaz ez a hátrányos helyzetű és NEET-fiatalokra, 
akik még kevésbé informáltak, a hozzáférés tekintetében pedig a legrosszabb 
helyzetben vannak. 

Fontos szempont, hogy a fenntarthatóság játssza a főszerepet a közössé-
gek bevonásakor, így a projektalapú gondolkodás helyett a tevékenységalapú, 
hosszú távú tervezés a legkifizetődőbb. Kétségtelen tény, hogy ennek megva-
ló sításához a szféra pályázati kitettsége, alulfinanszírozottsága nem éppen 
kedvező környezetet biztosít. 
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Az ifjúsági közösségek, szervezetek számára még mindig az elsődleges erő-
forrást az iskolák adják. A fiatalok nagyszámú elérésének bástyái, sok esetben 
kölcsönösségen alapú együttműködés köré épül az iskolai felkereső munka. 
A szervezetek számára a célcsoport megszólításának terét adják, az iskolák 
szá mára pedig tájékoztató előadások, csoportos foglalkozások, esetleg prog-
ramszervezés vagy rendezvényi eszközbiztosítás formájában térül meg a lehe-
tőség biztosítása. 

Az oktatási intézményekre fókuszáló kapcsolati háló azonban több szem-
pontból is problémás. Egyrészt (a legtöbb esetben) kimaradnak a felsőokta-
tási intézmények hallgatói, akik fiatalfelnőttként jócskán az ifjúsági célcsoport 
részét alkotják. Magyarországon nem épültek ki a felsőoktatási intézmények-
hez kötődő közösségi terek, szolgáltatási formák azon formái, melyek ifjúsági 
szervezetekhez kapcsolódnának. Másrészt a hozzáférés terén egyértelműen 
hátrányos helyzetben lévő vagy NEET-fiatalok sem kerülnek a látótérbe, leg-
feljebb a területi sajátosságok miatt (pl. lakótelepek környékén, szegregált vá-
rosrészeken). Harmadrészt pedig azok a fiatalok sem kerülnek az ifjúsági szer-
vezetek látókörébe, akik a munkaerőpiacon vannak jelen – pedig számukra a 
csa ládtervezés, önképzés, tanácsadás terén számos lehetőség lenne adott a 
szolgáltatókon keresztül. 

Manapság a fiatalok nem igénylik azt a fajta információszolgáltatást vagy 
tanácsadást, amit az ifjúsági irodák magyarországi kiépítése idején. Sokkal 
inkább a klubok, tematikus közösségi élmények keltik fel az érdeklődésüket. 
Az újfajta közösségszervező trendek kapcsán új találkozási formákra van igé-
nyük, melyek egyszerre adják a társas szocializáció igényének beteljesítését, 
valamint az egyéni önmegvalósítás terepét is. A kompetenciaalapú megkö-
zelítésmód, a nem-formális módszerek, az önfejlesztés előtérbe állítása mind 
hozzájárulnak a tapasztalásalapú tanuláshoz, az érzékenyítés és a társas 
együttműködés erősítéséhez. 

A szolgáltatási kínálat kapcsán látványosak a területi különbségek, köszön-
hetően annak, hogy egy-egy település adottságai is alapvetően meghatá-
rozzák a fiatalok szükségleteit. Az ifjúsági munkát érintő lehetőségek éppen 
ezért területileg tagoltak, jelentős különbségek lelhetőek fel az ország külön-
böző térségei között. Jó néhány település életében az ifjúsági nagyrendez-
vények meghatározó erejűek a helyi ifjúsági életben, a fenntarthatóságot a 



84

hagyományteremtés ereje szavatolja. A fiatalok közösségi célú megmozgatása 
sem könnyű, elsősorban a környezetvédelemhez vagy karitatív célokhoz kap-
csolódó megmozdulások keltenek érdeklődést. 

A szolgáltatási kör kapcsán Magyarországon a pályaválasztáshoz kapcsoló-
dó tevékenységek iránti igény jelentős. Köszönhetően annak, hogy az állami 
tanácsadói irodák túlságosan leterheltek, így az ilyen jellegű foglalkozások, 
in formációnyújtás iránti igény az ifjúsági szervezeteknél, közösségeknél is le-
csapódnak. Különösen napjainkban egyre nagyobb a jelentősége a készség-
fejlesztésnek, a nyelvtanulásnak, a külföldi tapasztalatszerzésnek, a társas 
kompetenciák erősítésének, a digitális eszközhasználat tudatosságának és 
nap rakészségének. Éppen ezek azok a területek, melyek egyre kevesebb sze-
rephez jutnak az oktatási rendszerben, ezáltal visszafordíthatatlan lemaradást 
okozva a hátrányos helyzetű, a tanulási nehézségekkel küzdő, a kulturális kü-
lönbségek kapcsán szegregációt megélő, a szociális vagy anyagi kitettségben 
élő fiatalok számára. Melynek következményei érintik a továbbtanulási terve-
ket és lehetőségeket, valamint a munkaerőpiaci boldogulási esélyeket is. 

A magyarországi ifjúsági szolgáltatói környezet humánerőforrás-összeté-
telét tekintve azt láthatjuk, hogy a pedagógiai, művelődési, szociális, közös-
ségszervezői tudás és tapasztalatok mellett a civilségben szerzett, elsajátított 
készségeknek is folyamatosan nő a jelentőségük. Nem csupán a helyismeret 
tekintetében, de a kapcsolati tőke és a forrásteremtés terén is nélkülözhetet-
len a civil szervezeti körben szerzett tapasztalat, látásmód. 

Sok helyen látjuk bizonyítékát annak, hogy egy-egy személy mennyire 
meghatározó mozgatórugója a helyi ifjúságügynek. Ennek kulcsa a legtöbb 
eset ben összetett. Többek között a széles körű rálátás, a jó kommunikációs 
stratégia, az erős mediációs képesség, a szakmai elhivatottság, az állami és 
civil szolgáltatói kör ismerete számítanak kulcsfontosságú attribútumoknak. 

Az erős személyi háttér, a jól működő strukturált párbeszéd, a sokszínű if-
júsági szolgáltatói kínálat, az aktív ifjúsági élet nagyban hozzá tudnak járulni 
ahhoz, hogy a fiatalok helybenmaradása vonzóvá váljon. Ezen a téren a ci-
vilek hatékony partnerei tudnak lenni a helyi önkormányzatoknak. Ugyan-
akkor az tapasztalható, hogy néhány nagyváros esetében a helyi adottságok 
(oktatási kínálat, infrastruktúra, gazdasági szempontok, munkaerőpiaci lehe-
tőségek stb.) kínálta előnyök mellett nem jut elegendő hangsúly az ifjúsági 
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koncepcionális tervezésnek. Esetükben a fiatalok megtartása kevésbé bizo-
nyul nagy kihívásnak, így ezeken a településeken a stratégiaalkotás és/vagy a 
strukturált párbeszéd pillérei is elhanyagoltak vagy ki sem épültek. 

Románia

Románia esetében működnek minisztériumi, önkormányzati, valamint ma-
gyarországi fenntartású ifjúsági terek is. Az alulfinanszírozottság egyértelműen 
jellemző, ám jelentős eltérések tapasztalhatóak a különböző terek esetében. 
Ennek magyarázata, hogy az ifjúságszakma teljesen kezdetleges, kvázi önszer-
veződő. Ami viszont jelentős mozgatórugóként jelentkezik, az a politikai pár-
tok köré szerveződő irodákhoz kötődő ifjúsági élet. Sok helyen ifjúsági klubok 
működnek, ám ezek főként a kisebbségi pártok holdudvarában vannak jelen. 
Országos szintű közösségitér-hálózat egyáltalán nincs, ehhez mérten standar-
dok sincsenek megfogalmazva. A helyi, megyei irodák között nagy a szórás a 
szakmaiság, az infrastrukturális adottság vagy a tevékenységi kör terén is. 

Az ifjúsági munka romániai öndefiniálása is terhelt. A sport- és ifjúsági igaz-
gatósági struktúrának köszönhetően elsősorban a sporttematika érvényesül. 
Vannak önkormányzati ifjúsági alapok, de főként kulturális jellegű tevékeny-
ségre fordítódnak. Az Eurodesk helyi működése bonyolult, nemzetközi progra-
mot csak a tanfelügyelőségeken keresztül lehet szervezni. 

Az ifjúsági munka és ifjúsági szakma mondhatni teljes hiányából adódóan 
ifjúsági házak hálózati összefogása sem létezik, sem képzési struktúra. Sem fel-
sősoktatási, sem felnőttképzési rendszerben nincs konkrét képzési lehetőség. 
Az ifjúsági területen tevékenykedők többnyire pszichológusok, szociológu-
sok, filozófusok, akik fiatalokkal foglalkoznak. Pedagógiai körökben azonban 
a nem-formális eszközök, élménypedagógiai módszereket igyekeznek terjesz-
teni, de ennek alkalmazására nincs igazán mód. Ugyan van ifjúsági törvény 
Romániában, ám a konkrét alkalmazásmódszertan hiánya ezen a területen, 
valamint az alulfinanszírozottság alapvetően meghatározza a működési terü-
letet és lehetőségeket. 

A romániai ifjúsági élet főként a rendezvényekhez kapcsolódik, ezt köve-
tően nagy nehézség egyben tartani a fiatalok, jellemzően szétszóródnak. A 
magyar kisebbségi szervezetek járnak élen az ifjúsági területen is, mozgósító 
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erejük jóval nagyobb, mint a román szervezeteké. Ennek magyarázata részben 
a kisebbségi létből adódó erősebb összetartási igény a magyar szervezetek, a 
magyar fiatalok esetében. Összességében nagy hátránya az országos ifjúsá-
gi területnek, hogy semmilyen intézményesülési forma nem vetett gyökeret. 
Többnyire széles látókörű, nemzetközi tapasztalattal rendelkező, közösség-
szervezői ambíciókkal rendelkező fiatalok tesznek az ifjúságért, annak meg-
szervezéséért. 

A romániai ifjúsági szolgáltatók számára a sport- vagy szabadidős progra-
mok a legnépszerűbbek, a könnyű szervezhetőség és az alacsony költségvetés 
révén. A felkereső munka inkább alkalmi jellegű, az oktatási intézményekkel 
nincs kiépített, folyamatos kapcsolat. Az ifjúsági nagyrendezvények szinte 
minden megyében fellelhetőek, főként koncertek köré szerveződnek, több-
nyire azonban magyar kezdeményezésre születnek meg. A közösségfejlesztés 
mint ifjúsági szolgáltatás nincs definiálva. Vannak közösségek, de fejlesztésük, 
mentorálásuk nem cél, e téren is hiányos a képzési háttér.

A pályaválasztás terén nincs bevett protokoll, az osztályfőnök és az iskolai 
tanácsadó számít e téren segítőnek, de főként a szülők adják a fiatalok elsőd-
leges bázisát ebben a kérdésben. A továbbtanulási döntéseket nehezíti, hogy 
a romániai felsőoktatási intézményeknek elég gyenge a presztízsük, a készség-
fejlesztés helyett az adott pályaív és a jövedelmezőség kap hangsúlyt a pálya-
orientáció során, sokak számára a külföldi oktatási intézmények vonzóbbak 
(Magyarország, de komolyabb célok esetén Nyugat-Európában gondolkod-
nak). A 35 év alatti korosztályt érintő elvándorlás igen jelentős Romániában, 
mely már a továbbtanulás kapcsán aktuális kérdéssé válik a fiatalok számára. 

A strukturált párbeszéd azokon a településeken működik jól, ahol a döntés-
hozó vagy a városi tanács tagjai ifjúsági szervezetben szereztek tapasztalatot. 
Esetükben a nyitottság és az ifjúsági párbeszéd kialakítása könnyebben való-
sul meg. Diáktanácsok, hallgatói önkormányzatok működnek országos szinten, 
azonban sem fórumok, sem fogadónapok nem segítik a strukturált párbeszéd 
platformjainak szélesítését. Diákparlament létrehozására volt példa az ország-
ban, de ennek nincs hagyománya, így a fenntarthatóság sem jöhetett létre. A 
civil ernyőszervezetek szerepe minimális, szakmai érdekképviselet pedig nem 
is létezik.
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Az aktív állampolgárság attitűdjének kialakítása nem része a szocializáció-
nak, a fiatalok közéleti érdeklődése alacsony mértékű és csökkenő tendenciát 
is mutat. A kezdeményezőkészség nem jellemző, inkább csak csatlakoznak már 
mű ködő tevékenységekhez, programokhoz. A részvétel iránti igény hiányából 
fakadóan, a résztvevő fiatalok sokszor érdeket keresnek az önkéntes munka 
kapcsán.

Az ifjúságkutatások terén is látható a hiányosság, nincs valódi igény, a bi-
zalmatlanság erős az adatokkal szemben. Elsősorban a foglalkoztatással és a 
továbbtanulással kapcsolatos adatok kerülnek gyűjtésre, kvázi pályakövetés-
ként. Ha készülnek ifjúsági korosztályt is szondázó kutatások, azok is inkább 
csak felületesen érintik a fiatalokat és a következtetések erősen hiányosak. 
Az ifjúsági stratégiaalkotás egyértelműen háttérbe szorul, nincs ilyen jellegű 
döntéshozói elköteleződés.

Ausztria

Az ausztriai ifjúságpolitika célja a védelem, prevenció, integráció és támo-
gatás, erre fűzik fel a szakmai hálózatok kiépítését is. Számos pillér lelhető fel 
országos szinten: ifjúsági törvény, ifjúságügyi bizottságok, ifjúsági parlament, 
ifjúsági referensek. Az ifjúsági stratégiaalkotás elsősorban az ifjúsági részvé-
telre épül, a minisztérium csak koordinál, cél a hosszú távú tervezés stratégiai 
esz közökkel. Az ifjúságsegítés kereteit szövetségi törvény garantálja, melyhez 
szakmai felügyelet, koordináció és kontroll is kapcsolódik. Ennek köszönhető-
en a szakma rendelkezik standardokkal, megfelelő szabályozási környezettel, 
valamint képzési háttérrel. 

Az ifjúsági korosztály szokásaihoz kapcsolódó kutatások szervezését az ifjú-
sági kultúra vizsgálatára létrehozott, állami megbízási hátterű intézet látja el. 
Emellett egyetemi és más kutatóintézeti adatgyűjtések is folynak ifjúsági cél-
csoporttal. Az adatfelvételek során az interkulturalitás, a szokások és az attitű-
dök feltárása nagy hangsúlyt kap. Ifjúságpolitikai szinten rögzített a strukturált 
párbeszéd koordinálásának fontossága, hozzárendelt finanszírozási háttérrel. 
Érdekképviseleti közösségek vannak főként nagyobb városokban. A strukturált 
párbeszéd főként állami irányítással működik, a tartományi struktúra része-
ként ifjúságügyi hivatalok támogatják a fenntartását. 
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Ausztria esetében a kulturális dimenzió mutatkozik erősnek. Értve ezalatt 
a kulturális tevékenységek körét, ezáltal a kulturális intézmények köré szerve-
ződő közösségeket, valamint az alternatív csoportokat is. A vallás, a zene és 
a művészet meghatározó tematikát adnak az ifjúsági nagyrendezvényeknek. 

Erős hálózat működik az ország ifjúsági központjai között, jelentős az ala-
csonyküszöbűség. Fontos kritérium az átláthatóság, köszönhetően annak, 
hogy komoly minőségi standardok kapcsolódnak az ifjúsági terek működte-
téséhez.

A szolgáltatási kört tekintve a tanácsadás fontos szerephez jut, azonban 
ennek elsődleges bástyái az oktatási intézmények, de az egyéni vagy kar rier-
ta nácsadás kapcsán az ifjúsági szervezetek nagyobb szelethez jutnak. Nagy 
hangsúlyt kap a tanácsadás támogatása, a pályaválasztás kapcsán különösen, 
továbbá a szakemberek képzése is a rendszerszerű gondolkodás részét képezi. 

Az önkéntesség számos közösségi formában megjelenik, ám ezek nem ese-
ti kötődéseket jelentenek. Ausztriában a fúvósok, a cserkészek, a tűzoltók és 
a Vöröskereszt számítanak a legnépszerűbb közösségeknek. A fiatalok alapve-
tően érdeklődnek a politika és a közélet iránt, aktívak közösségi megmozdu-
lásokban is. Törvényileg szabályozott a diákvezetők léte, az ifjúsági parlament 
egy-egy aktuális téma feldolgozását segíti. 

Szerbia

Szerbiát tekintve beszélhetünk a legrosszabb helyzetről az ifjúsági munka 
és szolgáltatások körét tekintve a négy ország viszonylatában. Nem csak az 
ifj úságszakma hiánya, ezáltal az ifjúságsegítés sem elterjedt az országban, ha-
nem közösségi terek sem jöttek létre. Különösen nem abban az értelemben, 
mely más EU-s ország esetében tapasztalható, szabályozott formában, az ifjú-
sági elérést, bevonást lehetővé tevő szolgáltatói környezet kiépítésével járna 
együtt. Ekként hálózatosodás sincs jelen, a klasszikus értelemben vett művelő-
dési házak tevékenységi köréhez nem kapcsolódik dedikált ifjúságsegítés vagy 
szolgáltatási kínálat. 

Az ifjúsági érdekképviselet strukturális kiépítettsége is gyenge lábakon áll. 
Iskolai szinten működnek iskolai parlamentek, ám a hálózatosodás, a struk-
turált párbeszéd melletti elköteleződés szinte teljesen hiányzik. Ugyanakkor 
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a fiatalok részéről sem jellemző az állampolgári aktivitás, az önkéntességnek 
nincs hagyománya Szerbiában. 

Az ifjúsági szakmának intézményesüléséről nem beszélhetünk, sem kép-
zési struktúra, sem szakmai érdekképviselet nem működik. A fiatalok közös-
ségszervezésének nincsenek ifjúsági munkához kapcsolódó ágai. A szerbiai 
ifjúsági források és pályázati lehetőségek erősen korlátozottak, ezzel szemben 
nemzetközi programok terén több lehetőség adott. Mindezek ellenére vannak 
az ország több pontján olyan jól működő közösségek, szervezetek, akik a nem-
zetközi jó gyakorlatok beemelésével törekszenek a mérhető hiányok csökken-
tésére.

IV.3.  Fejlesztési lehetőségek és ajánlások  
a magyarországi ifjúsági munkát illetően

Az előbbiekben lehetőségünk nyílt felvázolni nacionális helyzetképeket 
négy ország metszetében. Ezek egyszerre hordoztak előnyöket, hátrányokat, 
mu tattak be fejlesztési területeket és világítottak meg hatékony működési for-
mákat, szokásokat, valamint vakfoltokat is. Ahogy projektünk során is a fej-
lesztési lehetőségek, a jó gyakorlatok átvétele állt a középpontban, úgy a hely-
zetképek feltárása sem lenne teljes az ajánlásaink megfogalmazása nélkül. 

Mindhárom adatgyűjtési módszerünk alkalmazása során arra törekedtünk, 
hogy minél több jó példát, átvehető gyakorlatot ismerjünk meg, akár orszá-
gon belül, akár partnereink révén nemzetközi szinten is. Ezek adaptálása pedig 
nem csupán saját szervezeti működésünket tekintve mutatkozik hasznosnak 
és nélkülözhetetlennek, hanem az egész ifjúsági munka, ifjúsági szakma szá-
mára nyújthat mankót a fejlődéshez. 

A megvalósított beszélgetések kellően rávilágítottak arra, hogy a magyar-
országi ifjúságsegítés, ifjúsági munka, valamint az ifjúsági szakma sem kellően 
intézményesült területei a szolgáltatói rendszernek. Ebből következően mind-
ezek társadalmi elismertsége, láthatósága is igen alacsony. Fontos tehát ezt a 
kiindulópontot figyelembe venni és mindvégig szem előtt is tartani, miközben 
a hazai ifjúsági szolgáltatói lehetőségeket tesszük vizsgálat tárgyává.
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A továbbiakban a magyarországi szolgáltatói környezet tapasztalatai nyo-
mán alkottunk meg egy hármas egységre épülő fejlesztési irányokat, fókusz-
pon tokat összegző elemzést. Eszerint tehát fókuszálnunk kell egyrészt az 
ifjúsági munkát érő hatásokra, melyek alakítják a meglévő környezetet, struk-
turálják a lehetőségeket és mozgásteret. Másrészt a területen diagnosztizál-
ható hiányokra, melyek keretezik a fejlesztési potenciál mértékét, teherként 
nehezednek a szakemberekre, segítőkre, ifjúsági szolgáltatókra. Harmadrészt 
pedig a jövőkép sem hagyható figyelmen kívül, mely előre vetíti a lépéstartás 
igényét, valamint a hosszú távú fenntarthatóság szükségességét.

Hatások

A fiatalok szabadidős szokásaink átalakulásával, az online eszközök térhó-
dí tásával a közösségi terek fogalma is új értelmezést nyert. Ma már sokkal 
vonzóbb egy kocsmakvíz vagy egy fesztivál, mint a klasszikus értelemben vett 
információs és tanácsadó közösségi tér a fiatalok számára. Ezek az új formák 
új közösségek létrehozását is magukban hordozzák.

A felkereső munka új dimenzióját adhatják ezek a terek a civil és ifjúsági 
szolgáltatók számára. Hiszen a felkereső szolgálat mint elérési forma ma már 
egyre aktuálisabb. Köszönhetően annak, hogy a fiatalok az ifjúsági házakat 
egy re kevésbé látogatják, ha mégis, akkor főként egy-egy programhoz kapcso-
lódóan, de akkor is elsősorban kisebb szubkultúrákat lehet megszólítani. Az új 
formákhoz való alkalmazkodás, az újfajta ifjúsági terekhez kapcsolódó kitele-
pülések nagyban hozzájárulhatnak az ifjúsági munka megújulásához.

Az online eszközök elterjedésével tudjuk, hogy nem csak annak előnyeit él-
vezik a fiatalok, hanem a hátrányaival is egyre inkább szembesülnek. Éppen 
ezért fontos, hogy az online tér mint kommunikációs csatorna egyszerre le-
gyen bevonási platform is. 

A közösségi érintkezések jelentős része ma már az online térben valósul 
meg, melynek hatására a fiatalok ingerküszöbe egyre magasabbra nő, nagy 
ki hívás megszólítani őket egy-egy nyomtatott plakáttal. Kérdés tehát, hogy a 
fizikai terek hogyan képesek alkalmazkodni az online kihívásokhoz. Kulcsmo-
mentum lehet, ha az online szerveződő közösségek számára az offline térben 
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biztosítunk támogatást – legyen szó akár találkozási pontról, mentorálásról 
vagy projekttervezésben való közreműködésről. A felkereső munkát tekintve 
pe dig sokat segíthet, ha a rendhagyó órák vagy kitelepülések során interaktív 
eszközöket alkalmazunk a fiatalok figyelmének felkeltésére vagy éppen fenn-
tartására (innovatív prezentációs platformok, online kvíz stb.).

Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) életre hívása a fiatalok és a civil ifjúsági 
szektor közötti kapcsolat erősítését szolgálhatná. Azonban a fiatalok számára 
ez sok esetben cél nélkül kerül teljesítésre, kötelező rosszként csapódik le, tar-
talom nélkül, társadalmi részvételi attitűd híján valósul meg.

Az IKSZ intézménye a fiatalok demokratikus szerepvállalását, az önkéntes-
ség megismerését mozdíthatná elő. Éppen ezért fontos lenne, hogy a teljesí-
tés körülményei nyomon legyenek követve, a fiatalok valós felkészítést kapja-
nak, az önkéntes tevékenység tartalommal legyen megtöltve, mely hozzájárul 
ahhoz, hogy a résztvevők hosszabb távon is érezzenek elköteleződést a társa-
dalmi részvétel e formái iránt. Ismerjenek meg szervezeteket, közösségeket, 
nyitottabbak legyenek, és a tapasztalataik nyomán váljanak közéleti kérdések, 
problémák iránt érzékenyebbé. A kormányzati intézkedés megvalósítása elkép-
zelhetetlen annak felülvizsgálata nélkül. A szakmai egyeztetések lehetővé te-
szik a segítőket érintő szükséges felkészítések kidolgozását, a visszacsatolások 
beépítését és az elengedhetetlen párbeszédrendszerek kialakítását. Továbbá 
a megfelelő források biztosítását érintő diskurzus is elengedhetetlen, hiszen a 
civil szervezetek, ifjúsági szolgáltatók jelentős részénél erős kapacitáslekötést 
je lent a koordináció.

Az Új Nemzedék Program során létrehozott, állami fenntartású közösségi 
terek alapvetően meghatározták a magyarországi ifjúsági házak működését. 
Rész ben azzal, hogy új színfoltot teremtve bővítették egy-egy település ifjúsági 
szolgáltatói kínálatát, részben azzal, hogy a források és a célcsoport koncent-
rációját érték el, bizonyos esetekben akár más terek működésére erős hatást 
gyakorolva. A jelenleg zajló programzárási időszak, a várható átalakulások 
újabb változásokat idéznek elő. Ami viszont még ennél is fontosabb: nem lát-
hatóak a projekt hosszú távú fenntartásának keretei, a konkrét projektcélok és 
a működést kísérő minőségbiztosítási rendszer alapjai.
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A jelenlegi ifjúsági szolgáltatók számára nagy kihívás az ÚNP tereivel való 
együttműködési formák keresése. Vitathatatlan, hogy a folyamatos átalakulás 
nem kedvez a stabilitásnak, tervezhetőségnek. A civilek számára pedig különö-
sen nagy kérdés, hogy egy állami fenntartású közösségitér-hálózat mennyiben 
képes a helyi igényekre reflektálni, mennyiben képes a fiatalok szükséglete-
i nek becsatornázására, egyáltalán mennyire beszélhetünk rugalmasságról e 
te rek esetében. Természetesen számos jó példát láthatunk a hálózaton belül, 
ám kétségtelen, hogy ez nem mondható el minden irodáról. Ez a széttagoltság 
egyértelműen nehezíti az ifjúsági munkához kapcsolódó standardok kialakí-
tását, a szakmai feltételek egységes megteremtésének lehetőségét, mely a 
változó igényekre mégis egyfajta választ képes adni. Előrelépést jelenthet a 
szakmai hálózatokba való bekapcsolódás és a szakemberek szélesebb körű 
bevonása a hálózat jövőtervezése során, tekintettel az érintettek körének ösz-
szetettségére.

A fiatal korosztály egzisztenciális boldogulását tekintve erősen mobilként 
jellemezhető. Már a középiskolai továbbtanulás kapcsán tapasztalható a fia-
talok vándorlása, nagy kihívás éppen ezért a visszacsábításuk. Különösen igaz 
ez a vidéki kistelepülésekre, valamint a felsőoktatási intézményekkel nem ren-
delkező vagy alacsonyabb nívójú továbbtanulási lehetőségeket kínáló telepü-
lésekre, illetve a gazdasági szempontból hátrányosabb helyzetű régiókra.

A fiatalok megtartása szempontjából megkerülhetetlen az anyagi lehető-
ségek, boldogulás biztosítása, azonban az országos kutatások is rávilágítanak 
arra, hogy a kilátásoknak, az élhetőségnek sokkal nagyobb jelentősége van. 
Ebből kifolyólag a helyi stratégiaalkotás kulcselem lehet az elvándorlás csök-
kentésében, egy-egy település vonzóbbá tételében a letelepedést tekintve. 
Nem elég egy jól fizető munka, fontos, hogy az adott településen/településsel 
hosszú távon tudjon tervezni egy fiatal. Megfelelő infrastrukturális feltételek 
legyenek adottak, miközben a kulturális és szabadidős lehetőségekkel is szá-
molhassanak. Az élhető városkép kialakítása és a koncepcionális tervezés if-
júsági bevonáson alapuló megvalósítása mindenképp kulcstényező lehet az 
elvándorlás okozta elöregedő települések helyzetének javításában.
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Hiányok

Az ifjúságszakmát érintően megkerülhetetlen problémaként jelentkezik az 
ön definiálás hiánya, pontosabban annak érvényesítésében való előrelépés. A 
terület nem rendelkezik rögzített működési keretekkel, intézményrendszerrel, 
pályaképpel, speciálisan dedikált működési és támogatási forrásokkal. Ebből 
következően nem is tudhat kellő elismertséget maga mögött, sem a kormány-
zat felől, sem a társadalom egészét tekintve.

A szakmai hálózatoknak, ernyőszervezeteknek jelentős szerepe van az ifjú-
sági munka identitáserősítésében. Fontos, hogy hatékony párbeszédrendszert 
alakítsanak ki, nem csupán a tagokkal, valamint a hálózatok egymás között, 
hanem a döntéshozók körével is. Ennek köszönhetően a szakma legitimitást 
nyerhet önálló formában, mely alapvetően segítené elő a finanszírozási hely-
zet javulását, az oktatási rendszerben való pozicionálás kiépítését, a szakmai 
standardok lefektetését, a társadalom szemében való presztízsnövekedést. 
Mindezzel együtt az állam ebben betöltött koordináló szerepe és felelőssége 
is nagyobb jelentőséget kell kapjon.

Nagy kihívás a szakma számára a megfelelő párbeszédrendszerek kialakí-
tása, a hatékony szakmai hálózatok fenntartása. Ugyanakkor az eredményes 
érdekképviselet felelősségének terhe is ezeken a hálózatokon nyugszik. 

A szakmai hálózatok erős hiányossága, hogy nem teremtenek folyamatos 
és hatékony szakmai továbbképzéseket, találkozási alkalmakat, melyek ered-
ményesen hozzá tudnának járulni a hálózatok tagjainak tapasztalatcseréjéhez, 
valamint kapcsolati és tudástőkéjének bővítéséhez. Mivel intézményesült 
kép zési struktúra nem létezik, így a megszerzett egyetemes tudás fejlesztése 
sem lehetséges. E téren tehát a kulcsmomentum az egységes pályakép felvá-
zolásának útja, mely a különböző szintű tudást integrálva képes megalapozni 
egy tervezhető színvonalú ifjúsági szakemberképzést. Ennek elérésében nagy 
szerepe van a szakma érdekképviseleti hálózatainak.

A magyarországi ifjúságszakmában tevékenykedők jelentős része legalább 
10-20 éves tapasztalattal rendelkezik. Azonban az ifjúsági célcsoport meg-
szólítása egyre nagyobb kihívás számukra. Ugyan utánpótlás folyamatosan  
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érkezett/érkezik, ám az oktatási formák folyamatos átalakításával a szakmai 
tudástár hiányos, kompatibilitása és adaptálhatósága kérdéses. 

Az ifjúsági munka magában kell hordozza azoknak a fiataloknak, kortársak-
nak a kitermelését, akik képesek a célcsoporttal szót érteni, egy nyelvet be-
szél ni, lépést tartani. Bár ez a fiatalabbak számára is egyre nagyobb kihívás a 
szűkülő generációk közötti életkori eltérés okán. A képzési és továbbképzési 
rendszernek feladata a fiatalok kellő szakmai felkészítése, ugyanakkor az egyre 
nehezebb elérést lehetővé tevő eszköztár hathatós alkalmazásának elősegí-
tése és hatékony gyakorlati tapasztalat szerzésének biztosítása. Ehhez elen-
gedhetetlen a hosszú távú tervezés és a fenntartható pályakép kialakítása – a 
különböző képzési szinteken megszerezhető szakmai tudásbázis rögzítésével.

Az ifjúsági korosztályt megannyi módon ragadják meg tanulmányok, kuta-
tások. A kor szempontjából elég rugalmas annak alsó és felső határa is. A felső 
kor határ különösen nagy jelentőségű, tekintettel az elhúzódó önállósodás idő-
szakára (posztadoleszcencia). 

Az ifjúsági szolgáltatások szempontjából fontos kérdés a huszon- és har-
mincéves korosztály, akik körében éppen az elérés egyre nehezebb, köszön-
hetően annak, hogy a NEET-fiatalok e korosztályban lelhetőek fel legnagyobb 
arányban. Az ifjúsági munka részét kell képezze a felsőoktatási intézmények-
ben tanuló vagy a munkaerőpiacra kikerült fiatalok elérése, megszólítása, be-
vonása, éppúgy, mint az ellátórendszerben nem jelentkező fiatalok esetében, 
akik többsége hátrányos helyzetű. A bevonás előremozdítója lehet a helyi 
szintű hatékony együttműködés, ahogyan a felkereső munka fiatalfelnőtteket 
megszólító eseményeken való megjelenése is.

Jövőkép

A fiatalok életében megjelenő elhúzódó önállósodás kapcsán számolnunk 
kell a családtervezés nehézségeivel is. A nemzetközi tapasztalatszerzési lehető-
sé gek bővülése, az oktatási kínálat sokszínűsége mind hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az egzisztenciális stabilitás egyre később érkezik el egy fiatal életébe. Ép-
pen ezért a pályaorientáció és családtervezés kapcsán is meghatározó szerepe 
van a szolgáltatóknak.
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Ugyan a hagyományos értelemben vett tanácsadás már egyre kevésbé 
népszerű, mégis éppen a fiatalfelnőtt korosztály számára adhat lehetőséget a 
pszichológiai vagy életvezetési klubok működése (annak is főként a közösségi 
for mái, az egyéni tanácsadás helyett), vagy akár ehhez kapcsolódó fórumok, 
bör zék életre hívása. Különösen nagy jelentőséggel bír mindez a hátrányos 
helyzetű fiatalok körében, akik számára a hozzáférés is egyre alacsonyabb 
mértékű. A felkereső munka e tekintetben magában hordozhatja a kistelepü-
léseken szervezett klubok vagy foglalkozások megszervezését is. 

A hagyományos közösségépítő formák ma már egyre inkább eltűnnek az 
ifjúsági korosztály életéből és szükségletei közül. A táborok inkább a gyermek-
korúak számára élvezetesek, a fiatalok inkább a fesztiválokon érzik otthon ma-
gukat. 

A szabadidős szokások és közösségalkotási formák ilyen jellegű átalakulása 
újabb kihívás, azonban az ezzel való felzárkózás elengedhetetlen. Egyre több 
fesztivál rendelkezik civilfaluval, hív civil szolgáltatókat, mely hozzájárul nem 
csupán a felkereső munka bővüléséhez, hanem a hozzáférési lehetőségek bő-
vüléséhez is. Ezen lehetőségek kiaknázása az ifjúsági munka fenntarthatósá-
gának egyik záloga.

A manapság egyre elterjedtebb közösségi alapú szerveződések az alulról 
építkező kezdeményezések egyik fajtái. Mindamellett, hogy egy-egy nemes 
ügy, karitatív cél vagy helyi szükséglet mentén szerveződve a társadalmi rész-
vétel bástyáit teremtik meg, a közösségszervezésből is kiveszik a részüket.

A szolgáltatók számára ezek a közösségek, köszönhetően az újító formák-
nak, elsősorban a fiatal korosztályt szólítják meg, vonják be. Így fontos, hogy 
ezekkel a közösségekkel kapcsolatot tudjanak kialakítani a szolgáltatók, akár 
hely színt vagy forrásteremtési mentorálást biztosítsanak számukra. Az együtt-
működés kölcsönösségre épülhet, a fenntarthatósága ezzel jelentősen előre-
mozdítható.

Egyre gyakrabban találkozhatunk olyan civil szervezetekkel, közösségek-
kel, akik társadalmi vállalkozás formájában működnek. Az ifjúsági terület 
alulfinanszírozottságából következően a pályázás szinte nélkülözhetetlen 
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szükséglet a legtöbb, aktívan működő szervezet számára. Ezek kiszámítható-
sága azonban alacsony szintű.

A piaci jellegű bevételi források kiépítése az ifjúsági szolgáltatók túlélésé-
nek egyik kulcsa lehet. Akár terembérbeadás vagy a különböző szolgáltatá-
sok piaci értékesítése nagyban hozzájárulhat a fenntartható működéshez, a 
hosszú távú tervezhetőséghez. Általuk éppen a működési források hiányából 
fakadó kitettség válik csökkenthetővé. 

Nem ritka manapság a magántámogatók megjelenése is, akik az állampol-
gári aktivitást erősítik, miközben szervezetek, közösségek működéséhez, fenn-
tartásához járulnak nagyban hozzá. A társadalmi felelősségvállalás kapcsán 
számos cég, intézmény támogat működő közösségeket, de egyre elterjedtebb 
az egyéni támogatók megjelenése is.

Hatalmas lehetőség a civil szervezetek számára, főként az ifjúsági területen 
működő szolgáltatók esetében az ilyen jellegű támogatók megtalálása, meg-
szólítása. A már említett pályázati finanszírozottsági függőséget képes enyhí-
teni ez a forma. A cégekkel való együttműködés kölcsönösséget is jelenthet, 
mely során programszervezés vagy akár tanácsadás is megvalósulhat – pl. 
családi nap, fiatal munkavállalók felkészítése. Míg egy-egy projekthez gyűjtött 
adományok karitatív célhoz való kapcsolása a magánadományok megjelené-
sét is lehetővé teszi.
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