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KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TANULMÁNY 

 

HELYI CÉLOK, HELYI MEGOLDÁSOK EGY, A FIATALOK SZÁMÁRA 

PERSPEKTIVIKUS TELEPÜLÉSÉRT CÍMŰ JÖVŐMŰHELYEK, WORKSHOPOK 

ALAPJÁN 

 

I. 

A helyi kisközösségek feltárása, jelenlegi helyzetük, adott településen betöltött szerepük 

 

 

A helyi kisközösségek, beleértve a családi, tanulói, vallásos, munkahelyi, önkéntes bizalmi 

kisközösségeket, fontos szerepet töltenek be a települések életében. A társadalmi problémák 

felismerésében, megoldásában, a rászorulók segítésében, a szabadidős lehetőségek körének 

szélesítésében, bővítésében és még sok-sok területen tevékenykednek ezek a csoportok. 

Természetesen az egyes kisközösségek létrejöttében is sokféle szerveződési elv érvényesülhet. 

Vannak szűkebb lakóhely szerint szerveződőek, vannak általános vagy középiskolai 

ismerősökből felépülők, akadnak korosztályok vagy éppen érdeklődési körök, szakmai vagy 

munkaköri kapcsolatok alapján létrejövők. Sok ilyenről tudunk, az idősebb korosztály kisebb 

társaságai vagy éppen az egyes szórakozóhelyekre járók is ebbe a körbe tartoznak, de például 

a fiatalok közül a többiek érdekében szervezőmunkát végzők vagy a kortárs segítők is ilyen 

módon kapcsolódnak csoportokba, közösségekbe. Ezen kisközösségek közül jövőműhelyeink, 

adatgyűjtéseink, felméréseink a fiatalokra koncentráltak, természetesen nem figyelmen kívül 

hagyva a célcsoportunk más kisközösségekkel kapcsolatos véleményét, igényeit, megjegyzéseit 

sem. 

 

Az általunk alkalmazott módszer a JÖVŐMŰHELY MÓDSZER volt.     

 

Előzetesen összeállítunk egy adott településre jellemző, korábban már nevesített problémákat 

tartalmazó témalistát, amelyek olyan kérdések, ügyek, amelyek valószínűleg érintik a 

jövőműhely résztvevőit, ezt a helyszínen tovább lehet szűkíteni, illetve bővíteni, ha felmerül 

még újabb ilyen. 

 

A végleges listát mindenki megkapja. Mindenkinek (önállóan) le kell írnia néhány szóban/rövid 

mondatban, hogy mi akadályozza, gátolja a leírtak hatékony működését, megvalósulását stb. 

Mindenki bediktálja az általa leírtakat, majd minden résztvevő „szavaz”. Minden résztvevőnek 

van 10, a kulcsszavak között elosztható pontja: adhatják mind a 10-et egy szóra, vagy egy-egy 

pontot tíz különböző szóra stb. A szavazás is csendben történik - semmilyen befolyásolás nem 

megengedett. Ezután összegyűjtjük a szavazatokat, csoportosítjuk az azonos témára vonatkozó 

szavakat és összeadjuk a szavazatokat. Ilyetén módon a figyelem azokra a témákra/szavakra 

fog irányulni, amelyek a legtöbb szavazatot kapták: van egy listánk azokról a témákról, 

amelyeket a résztvevők legfontosabbnak találtak. 

 

Kisebb csoportokat formálunk. Mindegyik csoport kap papírt és tollat. Egy-egy mondatban meg 

kell fogalmazniuk a legtöbb pontot kapott szavakat/témákat. A negatív kulcsszavak tehát tagadó 

mondatokba épülnek. A kész lapokat összegyűjtjük. A mondatokat felolvassuk és szükség 

esetén értelmezzük. Semmi vita sem lehet most sem! 
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Következő alkalommal újra mindenki megkapja a listát és átalakítjuk a negatív mondatokat 

pozitív állításokká, vagyis feltételezzük, hogy a felsorolt dolgok ideális állapotukban 

működnek. A mondatokat nem folyamatosan írjuk, hanem külön vezetjük pontonként, 

témánként, hogy a következő szakaszban szavazhassunk rájuk. A mondatokat felolvassuk és 

értelmezzük. Minden csoport azonos mondatai között vannak, lehetnek apró különbségek. 

 

Szavazásra kerül sor az „ideális állapot”-ot tartalmazó kijelentésekről 

 

Ezután minden egyes résztvevő öt pontot kap most, és azzal gazdálkodhat, eloszthatja a 

kijelentések, mondatok között. Megszámoljuk a szavazatokat. Ez a szavazatszámlálás, 

összegzés akkor történik legjobban, ha ezalatt a résztvevők a következő feladaton, a fantázia 

terven dolgoznak. 

 

Új, lehetőleg ötletes csoportbeosztást alkalmazunk. Minden csoportnak és résztvevőnek egy 

fantáziatervet kell létrehoznia, melyhez korlátlan erőforrások állnak rendelkezésre. Ennek a 

projektnek valamilyen módon kapcsolódnia kell a korábbi témához. A csoportok rajzzal, 

ábrával stb. is illusztrálhatják gondolataikat, hogy ne hosszas írásműveket készítsenek. 

 

A fantáziaprojektek bemutatása - Minden csoportból egy csoporttag előadja a csoport 

projektjét. 

 

A fantáziaprojekt során keletkezett energiát és lelkesedést most az ideális állapottól egy 

részletesebb képre irányítjuk: hogyan is festene a feladat-vállalkozás a legsikerültebb 

formájában? A résztvevők képzelete megint csak szabadon szárnyalhat: nincsenek bürokratikus 

vagy anyagi korlátok. Kihangsúlyozandó, hogy a csoportoknak csak az ideális végső képet kell 

megadniuk, nem pedig az odavezető utat, azaz nem stratégiát kell gyártani. A „részletes vízió” 

bemutatása során a csoportokat képviselő csoporttagok felolvassák, elmagyarázzák saját, 

kidolgozott „elképzelésüket”. (Semmi olyan jellegű megjegyzés vagy vita nem megengedett, 

mint pl. a: „De hiszen ez lehetetlen!”) 

 

Az így összegzett adatokból készültek el tanulmányunk probléma- és igény-összegzései, ezek 

képezték a további megbeszélések, egyeztetések, véleménykérések alapjait. 

 

Az egyes települések vonatkozóstatisztikai és demográfiai adatai, illetve a megvalósult 

jövőműhelyek során kapott válaszok, felmerült problémák, említett ötletek településenként az 

alábbiak szerint összegezhetők: 

 

 

Doboz 

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2019. évi összegző adatai szerint a lakónépesség száma az év 

végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) 4.018 fő, lakónépességből a nők 

száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) 2.086 fő, míg a 

férfiaké 1.932 fő.  

 

Az állandó népesség száma 4.249 fő, melyből összesen 602 fő tartozik a 0-14 éves korosztályba, 

közülük 295 fő lány (nők) és 307 fő a fiú (férfiak). A 0-18 éves korosztályba 388 fő nő és 404 

fő férfi tartozik, míg a 0-29 éves csoportba 692 fő nő és 683 fő férfi.  
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Az óvodai férőhelyek száma 140 (fő), az óvodába beírt gyermekek száma 113 (fő), 6 óvodai 

gyermekcsoportban. Az általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok száma a nappali 

oktatásban 89 (fő), míg az általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok száma a nappali 

oktatásban szintén 89 (fő). Más településről bejáró diákot nem mutat a statisztika. 

 

 

 

 
 

Forrás: KSH 

 

A meglévő hiányosságok, akadályok, problémák kapcsán vegyes válaszokat adtak a fiatalok: 

 

 

A helyi ügyekbe való beleszólás kapcsán többségében megfelelőnek írták le a helyzetet, de 

többen jelezték, hogy az információk sokszor hiányosak, az információs csatornák bővítése jó 

lenne. A tehetséggondozás témában jelezték a pedagógusok pozitív hozzáállását, 

segítőkészségét, viszont több idegennyelvi óraszámot, alkalmat, illetve az angolon kívül más 

nyelvek szélesebb körű oktatásának igényére is érkeztek válaszok, sőt a tehetség körében 

nemcsak a szellemi, tanulmányi, hanem a sport, művészeti területeken is lennének igények 

(például hiphop táncóra heti több alkalommal stb.). A megfelelő ifjúsági közösségi terek 

esetében leírták a fiatalok, hogy mely helyeket használják így, ilyen funkcióval a 

korosztályukba tartozók, de külön erre a célra működő, működtetett helyiségekre, ingatlanokra 

is lenne igény szerintük a településen. A nyelvvizsga követelmények növekedése kapcsán 

örülnek például a válaszolók a felkészítési egyedi lehetőségek meglétének, de a többféle idegen 

nyelv oktatásának lehetősége, illetve akár rendszeres nyelvvizsga előkészítő/felkészítő 

tanfolyam szükségessége is felmerült. A sportolási, egészségmegőrzési lehetőségek bővítése, 

fejlesztése kiemelt jelentőségű a válaszok alapján. Értékelik a fiatalok a meglévő lehetőségeket, 

de örülnének, ha lenne egy szabadon használható műfüves pálya, egy nagyobb, fejlettebb 

eszközökkel felszerelt konditerem, illetve a sporteszközök is lehetnének újabbak, valamint a 

lányöltöző felújítására is érkeztek szükséglet-visszajelzések, ahogyan a hétvégi sportolási 

lehetőségek térítésmentes meglétére vagy legalább egyszerű uszoda/tanuszoda építésére is. 

Nem a saját korosztályukra vonatkozóan, de többen jelezték a szenvedélybetegségek kapcsán a 

prevenció, esetleg a segítségnyújtás szükségességét a felnőttek körében. A nem Dobozon 

tanuló, innen származó fiatalok visszahívása, hazacsábítása kapcsán negatív véleményeket 
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kaptunk (minek, nincs mivel, minek jönnének stb.), de arra is érkezett jelzés, hogy érdemes 

lenne a jót, a pozitívumokat (élhetőség, tiszta levegő stb.) is tudatosítani a fiatalokban. A 

foglalkoztatás kapcsán is kettős a kép, a munkahelyek számának szűkössége mellett a dolgozni 

akarók számának alacsony mivolta is felmerült. A helyi vállalkozások, cégek erősítése, a 

fiatalok vállalkozói képzése, esetleg a fiatal vállalkozók segítése, támogatása merült fel 

igényként, lehetséges megoldásként. Ugyancsak széleskörű érdeklődést kiváltó kérdés a 

fiataloknak szóló szórakozóhely ügye. Vannak Dobozon szórakozóhelyek, de sokak szerint 

szükség lenne külön, csak a fiatalok számára használható szórakozóhelyre, diszkóra, 

társasjátékozó-helyre is. Szintén több esetben merült fel a válaszokban, hogy a többség szerint 

a tanárok, óvónők magasabb társadalmi elismerést érdemelnek, jó lenne ezt kifejezni feléjük. 

Az iskolát családias hangulatúnak írták le, vannak beszélgetési lehetőségek, hiányosságot nem 

jelezett senki ezen a téren. A fiatalokról szóló hírek, írások kapcsán a válaszadók egy része 

jelezte, hogy vannak olyan fiatalok, akik írnak például a Dobozi Hírmondóba, mások a fiatalok 

hírírási lustaságát, érdektelenségét említették, de voltak, akik az igény meglétéről írtak. A 

továbbtanulási felkészítést általánosságban jónak ítélték, de voltak negatív vélemények is, 

illetve itt is felmerült a nyelvi többlet-felkészítés igénye, de még a fizikai teljesítményhez kötött 

felvételihez szükséges irányított felkészítés igénye is. 

 

 

Az egyénileg 10 ponttal történő probléma-fontossági sorrendben az összes pontszám 43 

százalékát meghaladó arányban a „Sportolási, egészségmegőrzési lehetőségek bővítése, 

fejlesztése” témakör végzett az első helyen, második legfontosabb problémaként a 

„Szórakozóhelyek, rendezvények, szabadidős lehetőségek, tömegsport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése” téma végzett több, mint 23 %-os pontaránnyal. Az „élmezőny” további 

sorrendje a „Tehetséggondozás” (kb. 6,7 %), „A nyelvvizsga kihívások teljesítését segítő 

rendszer kialakítása (elektronikus feladatok, próbanyelvvizsga, tanórán kívüli lehetőségek, 

iskolán kívüli lehetőségek stb.” téma (kb. 4,7 %) és „Továbbtanulás érdekében szükséges 

felkészítési többletlehetőségek megléte, létrehozása” (4 %) volt. 

 

 

A fantáziaprojekt, az igények, az ötletek, javasolt fejlesztések körében felmerült: játszótér-

fejlesztés, felnőtt-játszótér, nagyobb, több eszközzel ellátott konditerem, Szanazug Fesztivál, 

autós mozi, Zenés esték fiataloknak rendezvények, szórakozóhely a fiataloknak, ifjúsági 

közösségi tér, nyári táborok szervezése, a település fejlesztései, értékei megvédésére 

kamerarendszer, térfigyelő kamerák, a település részéről egy programszervező a fiataloknak 

szervezett programokhoz, kosárlabda-pálya/streetball kosárpálya, közös szabadidős edzési 

lehetőség például edzős videók alapján, nyáron egy árnyékos helyen felállított közösségi 

helyszínül szolgáló sátor a fiataloknak, berendezéssel, technikai eszközökkel, kivetítő 

sportközvetítésekhez, olimpia, Forma-1, foci EB/VB megnézéséhez, műfüves pálya, műfüves 

vagy rekortán futópálya, futókör, a meglévő társastánc és néptánc mellé zumba, hiphop, modern 

tánc lehetősége, plusz ingyenes nyelvtanulási/nyelvvizsga-felkészülési lehetőségek, 

kalandpálya például Szanazugban, a strand további fejlesztése, ifjúsági közösségi center 

bowlinggal, csocsóval, társasjátékokkal, asztalitenisszel, beszélgetős és bulis terekkel, 

kerékpárút Szanazugba, épített vagy hőszigetelt sátorral fedett sportcsarnok, ruházati bolt – 

ruházati választék, időszakos vagy állandó bolt Szanazugban.  

 

Kiemelten megoldandó feladatként elsősorban a szabadidős sportolási lehetőségek körének 

szélesítését, feltételeinek biztosítását, illetve a fiataloknak szóló szórakozási lehetőségek 

biztosítását lehet rögzíteni, ezekre lenne legsürgősebben megoldásokat kínálni. 
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Elek 

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2019. évi összegző adatai szerint a lakónépesség száma az év 

végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) 4.472 fő, lakónépességből a nők 

száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) 2.320 fő, míg a 

férfiaké 2.152 fő.  

 

Az állandó népesség száma 4.785 fő, melyből összesen 684 fő tartozik a 0-14 éves korosztályba, 

közülük 330 fő lány (nők) és 354 fő a fiú (férfiak). A 0-18 éves korosztályba 414 fő nő és 452 

fő férfi tartozik, míg a 0-29 éves csoportba 722 fő nő és 746 fő férfi.  

 

Az óvodai férőhelyek száma 141 (fő), az óvodába beírt gyermekek száma 128 (fő), 6 óvodai 

gyermekcsoportban. Az általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok száma a nappali 

oktatásban 138 (fő), míg az általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok száma a nappali 

oktatásban szintén 144 (fő). Más településről bejáró diákként 11 fő általános iskolai és 16 fő 

szakközépiskolai tanulót, tehát összesen 27 főt mutat a statisztika.  

 

 

 

 
 

Forrás: KSH 

 

A meglévő hiányosságok, akadályok, problémák kapcsán vegyes válaszokat adtak a fiatalok: 

 

 

A helyi ügyekbe való beleszólás kapcsán többségében megfelelőnek írták le a helyzetet, de 

többen jelezték, hogy az információk sokszor hiányosak, az információs csatornák bővítése jó 

lenne. A megfelelő ifjúsági közösségi terek esetében leírták, elmondták a fiatalok, hogy mely 

helyeket lehetne így, ilyen funkcióval használni a korosztályukba tartozóknak, de külön erre a 

célra működő, működtetett helyiségekre, ingatlanokra is lenne igény szerintük a településen. A 

meglévő kocsmák szerintük ilyen célra alkalmatlanok, jó lenne egy direkt ilyen célú ingatlan. 

Széleskörű érdeklődést kiváltó kérdés a fiataloknak szóló szórakozóhely ügye. Nincsenek 

szerintük a fiataloknak, szóló, a fiataloknak megfelelő szórakozóhelyek, és sokak szerint 

szükség lenne külön, csak a fiatalok számára használható szórakozóhelyre, diszkóra, 
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társasjátékozó-helyre is. A továbbtanulási felkészítést általánosságban jónak ítélték, de voltak 

negatív vélemények is, illetve itt is felmerült a nyelvi többlet-felkészítés igénye. 

 

 

Az egyénileg 10 ponttal történő probléma-fontossági sorrendben az összes pontszám majdnem 

43 százalékával a „Szórakozóhelyek, rendezvények, szabadidős lehetőségek, tömegsport 

helyszínek ifjúsági igényű fejlesztése” témakör végzett az első helyen, második legfontosabb 

problémaként a „Sportolási, egészségmegőrzési lehetőségek bővítése, fejlesztése” téma végzett 

közel 23 %-os pontaránnyal. Az „élmezőny” további sorrendje a „Gyorsétterem, kajálda, 

kávézó-teázó működése” (kb. 8,5 %), a „Továbbtanulás érdekében szükséges felkészítési 

többletlehetőségek megléte, létrehozása” téma (kb. 5,7 %) és a „Strand, fürdőzési lehetőség, 

tanuszoda létrehozása” (5,7 %) volt. 

 

 

A fantáziaprojekt, az igények, az ötletek, javasolt fejlesztések körében felmerült: az oktatás 

színvonalának fejlesztése, bővítése, felnőtteknek és időseknek szóló játszótér, a sportolási 

lehetőségek bővítése kézilabdával, tenisszel, kosárlabdával/streetballal is, akár szakkör-

szerűen, tehát nem feltétlenül csak versenyzési, hanem mozgási, közösségi céllal, strand 

csúszdával/tanuszoda, heti 1 alkalommal diszkó külön a fiataloknak az aktuális zenékkel, 

havonta vagy kéthetente előre tervezett időpontokkal retro diszkó az idősebb korosztályoknak, 

közösségi tér a fiataloknak (de térben vagy időben elkülönülve az idősebb korosztályoknak is 

lenne rá igénye) társasjátékokkal, kártyajátékokkal, sakkozási lehetőséggel, darts-szal, zumba, 

kangoo oktatás, mozgási lehetőség, jégpálya, megfelelő hideg téli időszakban a fagy 

segítségével jégpálya, adventi és karácsonyi vásár több/sok árussal, szolgáltatással, helyi 

fellépőkkel, jobb bolti kínálat, jobb minőségű termékek, gyorsétterem, „kajálda”, kávéház, 

városi rendezvénysorozat a fiatalok számára vonzó fellépőkkel is, az eleki fiatalok számára 

ösztöndíj program, társastánc lehetőség és oktatás, minigolf és kalandpálya. 

 

 

Kiemelten megoldandó feladatként elsősorban a fiataloknak szóló szórakozási lehetőségek 

biztosítását, illetve a szabadidős sportolási lehetőségek körének szélesítését, feltételeinek 

biztosítását lehet rögzíteni, ezekre lenne legsürgősebben megoldásokat kínálni. 

 

 

 

Gyula 

 

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2019. évi összegző adatai szerint a lakónépesség száma az év 

végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) 28.916 fő, lakónépességből a 

nők száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) 15.367 fő, míg 

a férfiaké 13.549 fő.  

 

Az állandó népesség száma 30.189 fő, melyből összesen 3.686 fő tartozik a 0-14 éves 

korosztályba, közülük 1.821 fő lány (nők) és 1.865 fő a fiú (férfiak). A 0-18 éves korosztályba 

2.316 fő nő és 2.428 fő férfi tartozik, míg a 0-29 éves csoportba 3.994 fő nő és 4.074 fő férfi.  

 

Az óvodai férőhelyek száma 1.084 (fő), az óvodába beírt gyermekek száma 899 (fő), 44 óvodai 

gyermekcsoportban. Az általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok száma a nappali 

oktatásban 1.063 (fő), míg az általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok száma a nappali 



 
8 

oktatásban szintén 1.236 (fő). Más településről bejáró diákként 288 fő általános iskolai, 169 fő 

gimnáziumi és 308 fő szakközépiskolai tanulót, tehát összesen 765 főt mutat a statisztika. A 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma (képzési hely szerint) 210 fő. 

 

 

 

 
 

Forrás: KSH 

 

A helyi ügyekbe való beleszólás kapcsán többségében sokan szeretnék, ha lenne megfelelő 

fórum a fő irányok megbeszélésére (Ifjúsági Stratégia stb. hosszú távra), illetve az aktuális 

döntések előkészítésére, megvitatására. Többen jelezték, hogy az információk sokszor 

hiányosak, az információs csatornák bővítése jó lenne, szükséges, illetve elengedhetetlen. A 

közösségi szerepet vállaló fiatalok segítése, felkészítése, aktivitásuk erősítése egyrészt a 

fiatalok önzésének, lustaságának következménye, másrészt a passzivitás oka a megtapasztalt 

eredménytelenség is, az, hogy sokszor semmi sem valósul meg a kérésekből, javaslatokból. A 

megfelelő ifjúsági közösségi terek esetében leírták a fiatalok, hogy szükség lenne több ilyenre, 

optimális esetben a központi helyszín mellett településrészenként, nagyobb oktatási 

intézmények közelében is lehetnének ilyen terek, ingatlanok. A nyelvvizsga követelmények 

növekedése kapcsán örülnének a válaszolók a felkészítési egyedi lehetőségek 

megteremtésének, például idegen nyelvet anyanyelvként beszélőkkel iskolaidő utáni 

beszélgetési lehetőségre, próbavizsgákra, nyelvtanári konzultációs lehetőségek meglétének.  

Többen jelezték a szenvedélybetegségek kapcsán a prevenció, esetleg a segítségnyújtás 

szükségességét a fiatalok és a felnőttek körében egyaránt. A nem Gyulán tanuló, innen 

származó fiatalok visszahívása, hazacsábítása kapcsán negatív véleményeket kaptunk, ezek 

szerint egyre kevésbé versenyképes az itteni szakmai kihívás, a fizetés, a fejlődési lehetőség, 

nagyon hiányzik a megalapozott, módszeres kapcsolattartás az innen továbbtanuló fiatalokkal, 

a lehetőségek feléjük történő kommunikációja. Széleskörű érdeklődést kiváltó kérdés a 

fiataloknak szóló szórakozóhely ügye. Vannak Gyulán szórakozóhelyek, vannak olyanok is, 

ahol sok fiatal szórakozik, de sokak szerint szükség lenne külön, csak a fiatalok számára 

használható szórakozóhelyre, diszkóra, társasjátékozó-helyre is. A többség határozott 

véleménye, hogy megfelelő kínálattal elérhető, hogy dohányzás és alkoholmentes működéssel 

is vonzó legyen az ilyen hely. Nagyon hiányoznak a fiatalok számára hiteles személyiségek 
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bevonásával megszervezett, megvalósított szemléletformáló, prevenciós projektek, a GYIK 

mellett mások aktivizálódása is szükséges lenne. 

 

 

Az egyénileg 10 ponttal történő probléma-fontossági sorrendben az összes pontszám 16 

százalékát meghaladó arányban a Tehetséggondozás témakör végzett az első helyen, második 

legfontosabb problémaként az Esélyegyenlőség biztosítása, javítása téma végzett több, mint 12 

%-os pontaránnyal, míg harmadik a Fiatalokkal történő egyeztetés az Őket érintő ügyekben 

téma lett kb. 10,5 százalékkal. Az „élmezőny” további sorrendje a „A nyelvvizsga kihívások 

teljesítését segítő rendszer kialakítása (elektronikus feladatok, próbanyelvvizsga, tanórán kívüli 

lehetőségek, iskolán kívüli lehetőségek stb.)” (kb. 9 %), a Szórakozóhelyek, rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, tömegsport helyszínek ifjúsági igényű fejlesztése téma (kb. 7 %), a 

„Beleszólás a helyi ügyekbe” (kb. 6 %), a „Fiatal/kortárs segítők képzési, működési, 

tevékenységi rendszerének fejlesztése, munkájuk elismerése” (közel 5,5 %), a „Fiatalok és más 

korosztályok közötti kommunikáció fejlesztése (fórumok, megbeszélések, rendszeres 

egyeztetések stb.)” téma (kb. 4 %), a „Nem Gyulán tanuló fiatalok „visszahívása”, elérésük, 

figyelemmel kísérésük, ez alapján segítésük” (kb. 4 %) és a „Szenvedélybetegségek 

prevenciója, problémák észlelése, kezelése” (közel 4 %) tématerület volt. 

 

 

A fantáziaprojekt, az igények, az ötletek, javasolt fejlesztések körében felmerült: új gördeszka 

pálya (fedett, kamerával biztosított, védett stb.), olyan közösségi tér, ahová bármilyen nemű, 

szexualitású, etnikumú stb. fiatal be tud menni segítséget kérni, fiatalokhoz értő szakemberrel 

beszélni, mangák a könyvtárban, esetleg mangákkal foglalkozó „klub”, előadás-sorozat, 

állandó jégkorcsolyapálya, tehetségkutató sorozat a fiatalok számára, rendszeres vagy alkalmi 

mozi, GYULA CENTER, különféle táncok (pl. hiphop stb.) ingyenes oktatása, korrepetálás, 

betanítás ezekből, a könyvtárban több sci-fi, fantasy könyv, illetve ezekből a magyar írók (pl. 

Gáspár András, Kornya Zsolt, Mágus-klasszikusok sorozat …) könyvei kiemelten legyenek 

hozzáférhetők, szánkódomb, keleti kultúrát bemutató helyek, kapcsolódó gasztronómiai 

helyszínek, éttermek, game-pub, állat-simogató kávézó, teázó a fiataloknak (15 perc is pozitív 

a lélekre, a stressz ellen stb.), művészeti bolt modern anyagokkal is, Gyulai Tropicarium, 

vadaspark-állatkert-állatsimogató, csomagolóanyagmentes bolt, önkormányzati-vállalkozói-

civil összefogással szociális program a hátrányos helyzetű fiatalok és tehetséges fiatalok 

segítésére, gyermekek és fiatalok szellemi, érzelmi fejlődését segítő, lehetővé tevő szakértőkből 

álló segítői csoport létrehozása, működtetése, a gyengébb anyagi helyzetű fiatalok számára 

színházbérletek, belépőjegyek, újságelőfizetések, könyvek, sporteszközök lehetőségét biztosító 

helyi támogatási rendszer, pályaorientációt és egyéni tehetség-felismerést segítő szakértői 

csapat létrehozása, rendszerként működtetése, fiataloknak szóló célzott összetett előadás-

sorozat művészeti, kulturális, ismeretterjesztő programokkal, példakép személyiségekkel 

találkozási lehetőségekkel együtt, ifjúsági klub-koncert rendszer létrehozása, működtetése, 

Ifjúsági CENTRUM-ként működő ingatlan, külön tanulási, felkészülési, szórakozási, 

unaloműző (fizikai kísérletek, ismeretterjesztő videók, nyelvtanulás, nyelvi anyagok hallgatás, 

stb.), kávézó/teázó, meccsnézési, zenehallgatási funkciójú helyiségekkel, az oktatási 

intézmények tisztálkodási és mellékhelyiségeinek fejlesztése („szappan, törölköző ne csak 

világméretű járványhelyzetben” stb.), szórakozóhely (sokféle zenei irányzat, sokféle program, 

játékok, szabad és irányított beszélgetések, vitaestek fontos társadalmi kérdésekben stb.), 

autósmozi – fiataloknak is, ifjúsági közösségi szabadtér szalonnasütőkkel, grillezési 

lehetőségekkel, bográcsozással, fedett térrésszel, padokkal, asztalokkal, a GYIK felújítása, 

nyílászárók cseréje, rendelkezésre álló terek számának és alapterületének növelése, Ifjúsági 
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Teázó/Kávézó kialakítása, működtetése, fiatalokkal közösen kidolgozott társadalmi projektek 

a helyi élet javítására,  

 

A gyulai infrastrukturális, szervezeti lehetőségek jobbak, mint a többi vizsgált területen, így a 

probléma-struktúra is eltérő a többi településen. Kiemelten megoldandó feladatként elsősorban 

a tehetséggondozás megoldásainak további fejlesztését, az esélyegyenlőség széleskörű ifjúsági 

terű biztosítását, a fiatalokkal az Őket érintő ügyekben történő egyeztetés kiteljesítését, a 

nyelvvizsga kihívásoknak való megfelelős hatékonyabb segítését, szervezett támogatását 

szükséges rögzíteni, de más területeken is szükséges a közös gondolkodás, tervezés és fejlesztő 

előrelépés. 

 

 

 

Kétegyháza 

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2019. évi összegző adatai szerint a lakónépesség száma az év 

végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) 3.237 fő, lakónépességből a nők 

száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) 1.695 fő, míg a 

férfiaké 1.542 fő.  

 

 

Az állandó népesség száma 3.648 fő, melyből összesen 516 fő tartozik a 0-14 éves korosztályba, 

közülük 277 fő lány (nők) és 239 fő a fiú (férfiak). A 0-18 éves korosztályba 348 fő nő és 310 

fő férfi tartozik, míg a 0-29 éves csoportba 608 fő nő és 550 fő férfi.  

 

Az óvodai férőhelyek száma 140 (fő), az óvodába beírt gyermekek száma 102 (fő), 6 óvodai 

gyermekcsoportban. Az általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok száma a nappali 

oktatásban 83 (fő), míg az általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok száma a nappali 

oktatásban szintén 116 (fő). Más településről bejáró diákként 4 fő általános iskolai és 69 fő 

szakközépiskolai tanulót, tehát összesen 73 főt mutat a statisztika. 

 

 

 
 

Forrás: KSH 
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A meglévő hiányosságok, akadályok, problémák kapcsán vegyes válaszokat adtak a fiatalok: 

 

 

A helyi ügyekbe való beleszólás kapcsán többségében megfelelőnek írták le a helyzetet, de 

többen jelezték, hogy az információk sokszor hiányosak, az információs csatornák bővítése jó 

lenne, nincs egységes vélemény-kikérési rendszer, vannak olyan iskolai csoportok, amelyek 

hatékonyabban tudnak beleszólni saját ügyeik alakításába, más intézmények diákjai kevésbé. 

A megfelelő ifjúsági közösségi terek hiánya itt is megjelenik, lenne igény ilyenre, függetlenül 

attól, hogy melyik oktatási intézménybe járó diákokat érinti. Voltak igényösszegzések, 

elmondták a fiatalok, hogy jó lenne olyan hely, amit (vagy amiket) ilyen funkcióval 

használhatnának a korosztályukba tartozó fiatalok. Itt is széleskörű érdeklődést kiváltó kérdés 

a fiataloknak szóló szórakozóhely ügye. Nincsenek szerintük a fiataloknak, szóló, a fiataloknak 

megfelelő szórakozóhelyek, és sokak szerint szükség lenne külön, csak a fiatalok számára 

használható szórakozóhelyre, diszkóra, társasjátékozó-helyre itt is. A sportolási lehetőségeket 

is fontosnak ítélték, szélesebb körű szabadon, ingyenesen igénybe vehető helyszínt szeretnének. 

 

 

Az egyénileg 10 ponttal történő probléma-fontossági sorrendben az összes pontszám 26 

százalékával a „Szórakozóhelyek, rendezvények, szabadidős lehetőségek, tömegsport 

helyszínek ifjúsági igényű fejlesztése” témakör végzett az első helyen, második legfontosabb 

problémaként a „Sportolási, egészségmegőrzési lehetőségek bővítése, fejlesztése” téma végzett 

közel 23 %-os pontaránnyal. Az „élmezőny” további sorrendje az Ifjúsági Közéleti „Keltető” 

(8 %), A nyelvvizsga kihívások teljesítését segítő rendszer kialakítása (elektronikus feladatok, 

próbanyelvvizsga, tanórán kívüli lehetőségek, iskolán kívüli lehetőségek stb.) (6 %), a 

Diákönkormányzat fejlesztése, tevékenységének/közreműködésének kibővítése, 

Önkormányzat munkájában való közreműködése (6 %), a Továbbtanulás érdekében szükséges 

felkészítési többletlehetőségek megléte, létrehozása (6 %), a Megfelelő ifjúsági közösségi terek 

biztosítása (5 %) és a Tehetséggondozás (5 %) volt. 

 

 

A fantáziaprojekt, az igények, az ötletek, javasolt fejlesztések körében felmerült: Fiatalok 

szórakozóhelye tánc-rendezvényekkel, diszkóval, más zenei műfajokkal is (néptánc stb,), 

ifjúsági pub (beszélgetés, játék, game-pub, csocsó, playstation, billiárd, darts, társasjátékok, 

boxok kialakítása stb.), uszoda vagy strand kialakítása csúszdával, napozóhellyel, esetleg 

szaunával, játszóterek fejlesztése, karbantartása, tánciskola/tánctanulás, táncoktatás, 

pihenőpark büfével, medencével, állat-simogatóval, fitness-terem, látvány-pékség kávézóval és 

teázóval, az alkoholról leszoktató egyesület, az állatmenhely, kutyafuttató-kutyajátszótér, 

skate-park ugratókkal, padokkal, helyi lovarda, lovaglási lehetőség – lehetőleg hosszú 

nyitvatartással, a focipálya hosszú nyitvatartással szabadon igénybevehetően, terem 

kosárlabdára, focira, kézilabdára, más sportokra, fiataloknak használható stúdió, youtube-

stúdió, strand/uszoda/tanuszoda, ifjúsági ház, kalandpark, nemzeti ifjúsági ház, kedvezményes 

diákbelépők helyben és Gyulára is, táncoktatás/táncalkalmak hiphop, társastánc, modern, 

mazsorett, más téncok, régi helyi ruhák, viseletek felpróbálása, használata, rendezvények 

ilyenekben, fiataloknak ingyenes szolgáltatások, helyszínek. 

 

Kiemelten megoldandó feladatként elsősorban a fiataloknak szóló szórakozási lehetőségek 

biztosítását, illetve a szabadidős sportolási lehetőségek körének szélesítését, feltételeinek 

biztosítását lehet rögzíteni, ezekre lenne legsürgősebben megoldásokat kínálni, de itt is akadnak 

további megoldásra váró feladatok is. 
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Lőkösháza 

 

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2019. évi összegző adatai szerint a lakónépesség száma az év 

végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) 1.631 fő, lakónépességből a nők 

száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) 805 fő, míg a 

férfiaké 826 fő.  

 

Az állandó népesség száma 1.795 fő, melyből összesen 244 fő tartozik a 0-14 éves korosztályba, 

közülük 120 fő lány (nők) és 124 fő a fiú (férfiak). A 0-18 éves korosztályba 160 fő nő és 162 

fő férfi tartozik, míg a 0-29 éves csoportba 284 fő nő és 275 fő férfi.  

 

Az óvodai férőhelyek száma 47 (fő), az óvodába beírt gyermekek száma 51 (fő), 2 óvodai 

gyermekcsoportban. Az általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok száma a nappali 

oktatásban 48 (fő), míg az általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok száma a nappali 

oktatásban szintén 51 (fő). Más településről bejáró diákként 6 fő általános iskolai tanulót, tehát 

összesen 6 főt mutat a statisztika. 

 

 

 

 
 

Forrás: KSH 

 

 A meglévő hiányosságok, akadályok, problémák kapcsán vegyes válaszokat adtak a fiatalok: 

 

A helyi ügyekbe való beleszólás kapcsán többségében megfelelőnek írták le a helyzetet, de 

többen jelezték, hogy az információk sokszor hiányosak, az információs csatornák bővítése jó 

lenne. A megfelelő ifjúsági közösségi terek esetében leírták, elmondták a fiatalok, hogy nagy 

szükség lenne ilyenekre, nemcsak zárt helyen, helyiségben, de szabadtéren, a szabadban is. A 

másik kapcsolódó témakörben, az ilyen terek igényfelmérése, közös tervezése, kialakítása, 

működtetése kapcsán is sok vélemény, megjegyzés, problémafelvetés érkezett, jobbnak látnák 

az igények felmérésének nem iskolai vagy önkormányzati lebonyolítása, hanem ettől elkülönült 

megoldással történő megvalósítása, leginkább anonim megoldással. Jellemzően itt is 

kulcsfontosságúként merült a megfelelő ifjúsági szórakozóhely kérdése, igénye. Jellemzően 14 
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év alatti tanulói igényekre igazított megoldásokra lenne igény, ezek hiánya egyrészt helyszín, 

másrészt szervezési, végül részben technikai okokból problémás. A sportolási lehetőségeknél 

is hiányzóként jellemezték mind a helyszín, mind az eszközök meglétének feltételeit is. 

 

Az egyénileg 10 ponttal történő probléma-fontossági sorrendben az összes pontszám közel 29,5 

százalékával az Ifjúsági Közösségi Tér/terek igényfelmérése, közös tervezése, kialakítása, 

működtetése témakör végzett az első helyen, második legfontosabb problémaként a 

Szórakozóhelyek, rendezvények, szabadidős lehetőségek, tömegsport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése téma végzett közel 27 %-os pontaránnyal. Az „élmezőny” további sorrendje 

a Megfelelő ifjúsági közösségi terek biztosítása (kb. 15,5 %), a „Továbbtanulás érdekében 

szükséges felkészítési többletlehetőségek megléte, létrehozása” téma (közel 9 %), a Beleszólás 

a helyi ügyekbe (majdnem 7 %), a tehetséggondozás (több, mint 6 %) és a Sportolási, 

egészségmegőrzési lehetőségek bővítése, fejlesztése (6 %) volt. 

 

A fantáziaprojekt, az igények, az ötletek, javasolt fejlesztések körében felmerült: 

strand/uszoda/tanuszoda, ifjúsági szórakozóhely, közösségi tér és szabadtér, a lányoknak is 

közösségi szabadtér (a meglévőt többnyire elfoglalják a fiúk – focival például), ruházati bolt, 

állandó vagy alkalmi (rendszeres) mozi, filmvetítés, jó időben szabadtéri is, trambulin park, 

ingyen használható internetezési lehetőség, játszótér gyermekeknek és felnőtteknek is, helyi 

járdák, utak fejlesztése, javítása, kültéri ügyességi és akadály pálya, új park fákkal, padokkal, 

büfével, ügyességi és felnőtt tornaeszközökkel, pályával. 

 

Kiemelten megoldandó feladatként elsősorban az Ifjúsági Közösségi Tér (terek) és Szabadtér 

létrehozása, fejlesztése, működtetése, másodsorban a megfelelő szabadidős lehetőségek 

(szórakozás, rendezvények, tömegsport stb.) biztosítása, közös rendszerű működtetése 

nevesíthető, de a fiatalok konstruktív bevonása további megoldandó problémákra is 

eredményezhetne megoldásokat. 

 

 

 

II. 

A helyi kisközösségek szerepének erősítését szolgáló intézkedési terv – a workshopokon 

szerzett tapasztalatok feldolgozásával 

 

 

Az intézkedési terv alapfelvetései – A fiatalok bevonása, összekapcsolása és 

felelősségvállalásának ösztönzése: az EU új ifjúsági stratégiája (A Bizottság Közleménye az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának, Brüsszel, 2018.05.22.) alapján. 

 

 

„A fiatalok készek arra, hogy átvegyék életük felett az irányítást, együttműködjenek másokkal 

és támogassanak másokat. Ugyanakkor sokuk jövője bizonytalan a technológiai változások, 

demográfiai tendenciák, diszkrimináció, társadalmi kirekesztés, álhírek és populizmus miatt, 

melyek foglalkoztatásra, készségekre, illetve demokráciáink működési módjára gyakorolt 

hatása még nem ismert.  A fiataloknak minden eddiginél ellenállóbbnak kell lenniük, és 

alkalmazkodniuk kell tudni ezekhez a kihívásokhoz. Meg kell szerezniük a szükséges 

készségeket, hogy hozzá tudjanak járulni az Európán belüli és kívüli virágzó, demokratikus és 

összetartó társadalmakhoz. Napjaink összekapcsolt világában sok fiatalt foglalkoztatnak a 

globális kérdések, mint az éghajlatváltozás, vagy a béke és biztonság.” 
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„Európa nem engedheti meg a tehetségek elpazarlását, a társadalmi kirekesztést vagy fiataljai 

szerepvállalásának mérséklődését. A fiataloknak nemcsak saját életüket kell felépíteniük, 

hanem a kedvező társadalmi változásokhoz is hozzá kell járulniuk.” 

 

 

A konkrét intézkedésekre vonatkozó javaslatok logikai megalapozása az alábbiak szerint 

foglalható össze. 

 

 

A fentiek szerint a helyi kisközösségek, ezen belül kiemelten a fiatalok kisközösségei 

szerepének erősítése az alábbi kiemelt célokat szolgálja, ezek elérését segíti elő: 

 

- a fiatalok felkészítése saját életük irányítására, a másokkal történő együttműködésre és 

mások támogatására, 

- a fiatalok új kihívásokhoz történő alkalmazkodásának elősegítése, felkészítésük az új 

kihívásokra, 

- a sikeres társadalmak megteremtéséhez szükséges készségek megszerzésének lehetővé 

tétele a fiatalok számára, 

- a megoldások kidolgozásában történő részvétel biztosítása a globális kérdésekre adott 

társadalmi válaszok létrehozásában (pl. éghajlatváltozás, béke, biztonság, fenntartható 

fejlődés stb.), 

- a tehetségek felismerése, segítése, támogatása, 

- a fiatalok társadalmi szerepvállalásának lehetővé tétele, 

- a saját sikeres és boldog élet mellett a fiatalok bevonása a kedvező társadalmi 

változásokért végzett közös tevékenységbe. 

 

 

A rendelkezésre álló módszerek, megközelítési metódusok alapján többféle intézkedési 

lehetőség is rendelkezésünkre áll. 

 

 

A leginkább költséghatékony, a kisebb településeken is gyorsan bevethetőek a fiatalokat a 

szabadidős programok segítségével elérni próbáló, bevonó, aktivizáló szabadidős 

megoldások. Ezek közül hagyományos klasszikus példa lehet a gyermeknapi rendezvény, de 

az oktatási intézmények saját rendezvényei vagy éppen a települési rendezvények 

gyermekeknek, fiataloknak szánt programjai is ebbe a körbe tartoznak. A sikerességük azonban 

többnyire nem garantált, hiszen – ahogyan még gyakorlott ifjúsági programszervezők is 

gyakran szembesülnek vele – sokszor gyorsan és kiszámíthatatlanul változik a fiatalok ízlése, 

az általuk érdekesnek tartott előadók, programok köre, ráadásul felnőttként másként ítéljük meg 

az egyes előadók, művészek, fellépők hitelességét, elfogadottságát is. 

 

A leghatékonyabb szabadidő bevonások, illetve a korlátozott források a helyi fiatalok igényeire 

leginkább jól reagáló felhasználása érdekében nagyon fontos az ilyen szabadidős lehetőségek, 

kínálat, a mozgási lehetőségek, a sport, a zene stb. olyan módon történő „kitalálása”, amely a 

fiatalok közvetlen bevonásával valósul meg. Ez nem a felnőttek közreműködésével, hanem 

közvetlenül a fiatalok részvételével valósítható meg hatékonyan. Erre kínálna megoldást egy 

széles körű felmérés a települések fiataljai körében a szabadidős lehetőségeket is érintve. A 

megoldás természetesen többféle kivitelezést igényel, egyrészt egy Google Űrlap/kérdőív, 

másrészt személyes (név nélküli) kérdőív-kitöltési lehetőség (az oktatási intézményektől 
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független csatornákon, például az óvodai és iskolai szociális segítők bevonásával) is 

megtörténhet. 

 

Hasonló bevonási lehetőséget jelenthetnek a településen a fiatalokat is érintő tevékenységet 

végző civil szervezetek, a hagyományos művészeti, hagyományőrző vagy hobbi közösségek is. 

A programjaik szervezésekor – különösen ehhez kapott célzott támogatások segítségével – 

szintén sikeresen érheti el a fiatalokat, kezdeményezhet párbeszédet Velük, aktivizálhatja Őket, 

formálhatja véleményüket. 

 

Mindezen folyamatok hatékony, tervszerű szervezéséhez, továbbviteléhez szükséges a 

településeken megfelelő aktivitású „ifjúsági munkát végző” önkéntesek vagy ezt a feladatot 

végző foglalkoztatottak munkája is. 

 

 

Hosszú távú hatást elérő, de egyben folyamatos tevékenységet igénylő, összetett ifjúsági 

tevékenység a közösségépítés, a fiatalok velük kapcsolatos és jövőjüket érintő, befolyásoló 

döntésekbe történő döntésekbe bevonó rendszer létrehozása, működtetése. Nagyon sok féle 

formában működhet, ifjúsági kerekasztal, ifjúsági önkormányzat talán a két legkézenfekvőbb 

elnevezés a megoldásra, amely a korosztály helyi érdekképviseletének kereteit is biztosítja, de 

egyben a részt vevők képességeinek, készségeinek, szocializációjának, közösségi 

viselkedésének, társadalmi kérdések iránti nyitottságának, saját kisközösségeik, közösségeik 

erősítéséhez szükséges tudásának fejlesztéséhez is sikeresen járulhat hozzá. 

 

A helyi, társadalmi, ifjúsági stb. problémák közös feltárása, a megoldások közös keresése, 

kidolgozása, a fejlesztési folyamatok közös tervezése, megvalósítása települési, közös ügyek 

iránti, rászorulók segítése iránti, közügyek iránti elkötelezettséget, felelősségérzetet alakít ki, 

hoz létre, generál a fiatalokban. Itt a közös tervezés az összekovácsoló, közösségformáló 

szervezőerő, sikeressége esetén erős elköteleződést eredményez. 

 

Hasonló elvek alapján, de más formában szervezhetők az ifjúsági klubok. Itt a közös 

programokra, eseményekre, témákra, időtöltésre helyeződik a hangsúly, de a közösség 

erősítése, építése megvalósul, illetve formálódnak és formálhatók a fiatalok. A klubok 

intézményi és települési szinten is megszervezhetők, de véleményünk szerint 

térségi/kistérségi/járási megoldások is sikeresek lehetnének. 

 

Az ilyen közösségeket építő, a fiatalok döntésekben való részvételének lehetőségét megteremtő 

és eredményező megoldások is igénylik a szervezett ifjúsági munkát, annak feltételeinek 

meglétét, biztosítását, a tevékenységek tudatos rendszerbe szervezését, foglalását, illetve 

mindezekhez források, erőforrások rendelkezésre bocsátását is. 

 

 

Szintén erőforrásokat igénylő megközelítés a fiatalok, gyermekek számára nyújtott 

szolgáltatások létrehozása, működtetése, biztosítása. A fiatalok nagyobb létszáma alapján 

leginkább Gyulán jellemző a megoldás alkalmazása, de térségi/kistérségi/járási szinten is 

lehetne létjogosultsága. Elnevezés szerint szintén változatos megoldásokról lehet szó, ifjúsági 

iroda, ifjúsági központ, ifjúsági ház név is ismert. Ezek a helyszínek egyben a korábban 

említett megoldások helyszínéül, szervezőjeként is tevékenykednek, illetve jó esetben ifjúsági 

szakemberek, segítők, önkéntesek, alkalmazottak, ifjúsági munkát végzők is tevékenykednek 

itt. A pályaválasztási, oktatási, diákjogi tanácsadás mellett ügyes-bajos dolgaikkal, 

problémáikkal, gondjaikkal is tudnak az ifjúságsegítőkhöz fordulni, szükség szerint 
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személyes azonosíthatóságuk nélkül is segítséget kaphatnak, akár közvetlenül, akár más 

szakemberekhez irányítással. Ezek a helyszínek otthont biztosíthatnak a kortárs-segítők, a 

diákönkormányzatok, az ifjúsági klubok tagjainak, érdeklődőinek, eseményeinek is. A szakmai 

irányelvek szerint ezeket a helyszíneket „alacsonyküszöbű ellátásként” szükséges kezelni, 

ezzel is lehetőséget teremtve az igénybevételre, az együttműködés, a bizalom, az elfogadás 

kiépülésére, létrejöttére, ezáltal a hatékonyabb elérésre, segítésre. Fontos a bürokratikus, 

hivatalszerű kép és az ilyen működés elkerülése. További szolgáltatások (számítógép, 

társasjátékok, főzési lehetőség, elektronikus játékok, filmnézés, bulihelyszín stb.) megléte 

tovább növeli a helyszín vonz-erejét. A partnerségi viszony, az itt kapható segítség, az ifjúsági 

közösségek formális és informális vezetőinek, véleményformálóinak elérése egyben a 

települési ifjúsági elérések, települési ifjúsági munka, ifjúsági közösségépítés terén is magas 

hatékonyságot eredményez.    

 

 

Nagyon fontos szempont, hogy ott lehet elérni, bevonni, motiválni a fiatalokat, ahol jelen 

vannak, ahol töltik idejüket, ahol természetes helyszíneik vannak. Ebben az esetben a felkereső 

ifjúsági munkát alkalmazva lehet elérni, bevonni a korosztályt, akár saját eszközeinkkel ezeken 

a helyszíneken kínálni az ifjúsági szolgáltatásokat, felmérni az igényeket, becsalogatni saját 

irodánkba, helyszínünkre Őket, vagy saját tevékenységüket „jófej” módon elősegíteni, 

támogatni, jobbá, szórakoztatóbbá, eredményesebbé tenni. Hasonló felkeresés, elérés a 

fiatalokra jellemző online helyszínek, csatornák, közösségi média-megoldások felkutatása, 

feltérképezése, majd az ezeken történő jelenlét, megjelenés, rendszeres tevékenység 

megvalósítása. Az online tanácsadás, a közösségszervező megoldások alkalmazása, a 

bemutatkozás hatékony lehetősége, a tudásátadás, az ismeretterjesztés egyaránt rendkívül 

hatékony lehet az online-térben. 

 

  

Fontos a fiatalok által igényelt szintű, részletességű informális vagy formalizált kapcsolattartási 

rendszer létrehozása, a szükséges együttműködési formák közös kidolgozásával, kiépítésével. 

A különféle ismert megoldások a gyermek- és ifjúsági fórumok/érdekegyeztető fórumok, 

települési gyermekönkormányzat/ifjúsági önkormányzat, települési diákönkormányzat, 

gyermek vagy ifjúsági fórum/gyűlés, települési gyermek vagy ifjúsági tanács/diáktanács és 

ifjúsági vagy gyermek kerekasztal néven ismertek, melyek eltérő megnevezéssel, illetve ennek 

megfelelően eltérő tartalommal bíró, de egyaránt eredményes ifjúsági szervezeti lehetőségeket 

kínálnak. 

 

Optimális esetben ifjúsági referens (önkormányzat), a fiatalok ügyeiben eljáró önkormányzati 

képviselő, az ifjúsági ügyekben illetékes önkormányzati testületi bizottság, esetleg a képviselő-

testület tagjai közül kijelölt „ifjúsági szószóló” (az előterjesztéseket a fiatalok szemszögéből is 

vizsgálja, képviseli, továbbítja a szükséges információkat, bevonja a fiatalokat a döntések 

előkészítésébe, véleményezésébe) is segítheti a terület, a korosztály jogainak, érdekeinek, 

igényeinek, véleményének megjelenítését, képviseletét.  

 

Végül, de nem utolsó sorban kulcsszereplő a fiatalok helyi viszonyainak rendezésében, a 

település számukra való élhetősége javításában, a fiatalok szakértő segítésében az ifjúságsegítő, 

a fiatalokkal foglalkozó szakember, a gyermek és ifjúsági szakértő, a folyamatok hozzáértő 

mozgatórugója.  

 

 



 
17 

A HELYI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KISKÖZÖSSÉGEK SZEREPÉNEK 

ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSI TERV 

 

Doboz 

 

Probléma megnevezése Javasolt intézkedés, 

tevékenység 

Javasolt megoldási lehetőség 

Sportolási, egészség-

megőrzési lehetőségek 

bővítése, fejlesztése 

Nagyobb, több eszközzel 

ellátott konditerem 

kialakítása, meglévő 

fejlesztése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrásból 

Sportolási, egészség-

megőrzési lehetőségek 

bővítése, fejlesztése 

Kosárlabda-pálya/streetball 

kosárpálya beszerzése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027 

Sportolási, egészség-

megőrzési lehetőségek 

bővítése, fejlesztése 

Műfüves pálya, műfüves 

vagy rekortán futópálya, 

futókör 

Pályázati megoldás - MLSZ 

TAO pályázat a labdarúgó 

csapat által, EU 2021-2027 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Szanazug Fesztivál Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA pályázat civil szervezetek 

útján, Önkormányzati 

forrásból, Turisztikai pályázat 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Mozi/Autós mozi Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrásból, 

Turisztikai pályázat 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Zenés esték fiataloknak 

rendezvények megszervezése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA pályázat civil szervezetek 

útján, Önkormányzati 

forrásból, Turisztikai pályázat 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Szórakozóhely a fiataloknak Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Ifjúsági közösségi center 

bowlinggal, csocsóval, 

társasjátékokkal, 

asztalitenisszel, beszélgetős 

és bulis terekkel 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 
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Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Közös szabadidős edzési 

lehetőség például edzős 

videók alapján,  

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Nyáron egy árnyékos helyen 

felállított közösségi 

helyszínül szolgáló sátor a 

fiataloknak, berendezéssel, 

technikai eszközökkel, 

kivetítő sportközvetítésekhez, 

olimpia, Forma-1, foci 

EB/VB megnézéséhez 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA pályázat civil szervezetek 

útján, Önkormányzati 

forrásból, Turisztikai pályázat 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Ifjúsági közösségi tér/terek 

létrehozása 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Nyári táborok szervezése Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA pályázat civil szervezetek 

útján, Önkormányzati 

forrásból, Turisztikai pályázat 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

A meglévő társastánc és 

néptánc mellé zumba, hiphop, 

modern tánc lehetősége 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA pályázat civil szervezetek 

útján 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Kalandpálya létrehozása 

(például Szanazugban)  

Turisztikai pályázatból, 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

A strand további fejlesztése Turisztikai pályázatból, 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027 

Tehetséggondozás Fiatalok tehetségének 

felismerését segítő, 

tehetségeik kibontakozását 

segítő képzések 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA pályázat civil szervezetek 

útján 
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A nyelvvizsga kihívások 

teljesítését segítő 

rendszer kialakítása 

(elektronikus feladatok, 

próbanyelvvizsga, 

tanórán kívüli 

lehetőségek, iskolán 

kívüli lehetőségek stb. 

Plusz (tanórák feletti 

óraszámú) ingyenes 

nyelvtanulási/nyelvvizsga-

felkészülési lehetőségek 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA pályázat civil szervezetek 

útján 

Továbbtanulás érdekében 

szükséges felkészítési 

többletlehetőségek 

megléte, létrehozása 

Továbbtanulást elősegítő 

tesztek, tananyagok, 

elektronikus 

hozzáférhetőségek, online 

képzések 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA pályázat civil szervezetek 

útján 

Komplex ifjúsági 

program megvalósítása 

Online és külsős kontaktszemélyes papíralapú ifjúsági felmérés 

a helyi fiatalok igényeinek széleskörű megismerésére, a 

fiatalokat vonzó programok közös tervezésére. A fiatalokat 

érintő tevékenységet végző civil szervezetek bevonása, 

egyeztetések fenntartása velük. Önkormányzat által koordinált 

ifjúsági segítői, önkéntesi, esetleg alkalmazotti rendszer 

létrehozása. Települési Ifjúsági Kerekasztal létrehozása, 

iskolai és települési ifjúsági klub szervezése, működtetése, 

ifjúsági érdekegyeztetési fórum vagy ifjúsági kerekasztal 

szervezése. Rendezvény és sport eszközkészlet beszerzése – 

alacsony önköltségű szórakozási és szabadidős lehetőségek 

biztosítása. Online ifjúsági tanácsadás biztosítása helyi 

szakemberekkel vagy térségi/kistérségi/járási/akcióterületi 

megoldással.  

Közreműködés egy térségi/kistérségi/járási/akcióterületi 

ifjúsági együttműködés létrehozásában – közös 

tehetséggondozással, nyelvi oktatási pluszkínálattal, humán 

erőforrásigény információs rendszerrel. 

 

Elek 

 

Probléma megnevezése Javasolt intézkedés, 

tevékenység 

Javasolt megoldási lehetőség 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Heti 1 alkalommal diszkó 

külön a fiataloknak az 

aktuális zenékkel, havonta 

vagy kéthetente előre 

tervezett időpontokkal retró 

diszkó az idősebb 

korosztályoknak 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 
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Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Közösségi tér a fiataloknak 

(de térben vagy időben 

elkülönülve az idősebb 

korosztályoknak is lenne rá 

igénye) társasjátékokkal, 

kártyajátékokkal, sakkozási 

lehetőséggel, darts 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Városi rendezvénysorozat a 

fiatalok számára vonzó 

fellépőkkel is 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, szabad-

idős lehetőségek, tömeg-

sport helyszínek ifjúsági 

igényű fejlesztése 

Adventi és karácsonyi vásár 

több/sok árussal, 

szolgáltatással, helyi 

fellépőkkel 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Sportolási, 

egészségmegőrzési 

lehetőségek bővítése, 

fejlesztése 

Felnőtteknek és időseknek 

szóló játszótér 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás 

Sportolási, 

egészségmegőrzési 

lehetőségek bővítése, 

fejlesztése 

A sportolási lehetőségek 

bővítése kézilabdával, 

tenisszel, kosárlabdával/ 

streetballal is, akár szakkör-

szerűen, tehát nem feltétlenül 

csak versenyzési, hanem 

mozgási, közösségi céllal 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás 

Sportolási, 

egészségmegőrzési 

lehetőségek bővítése, 

fejlesztése 

Strand 

csúszdával/tanuszoda/uszoda 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027 

Sportolási, 

egészségmegőrzési 

lehetőségek bővítése, 

fejlesztése 

Zumba, kangoo oktatás, 

mozgási lehetőség 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Sportolási, 

egészségmegőrzési 

lehetőségek bővítése, 

fejlesztése 

Jégpálya, vagy megfelelő 

hideg téli időszakban a fagy 

segítségével jégpálya 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 
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Gyorsétterem, kajálda, 

kávézó-teázó működése 

Gyorsétterem, hamburgerező, 

pizzázó, kávézó, teázó 

fiataloknak kialakítva 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás 

(Közmunka projekt, 

esélyegyenlőségi projekt) és 

vállalkozói közreműködés 

Továbbtanulás érdekében 

szükséges felkészítési 

többletlehetőségek 

megléte, létrehozása 

Tanoda-rendszerű vagy más 

tanórán kívüli felkészítő 

rendszer létrehozása, 

működtetése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA forrás, Önkormányzati 

forrás, térségi megoldás 

Komplex ifjúsági 

program megvalósítása 

Online és külsős kontaktszemélyes papíralapú ifjúsági felmérés 

a helyi fiatalok igényeinek széleskörű megismerésére, a 

fiatalokat vonzó programok közös tervezésére. A fiatalokat 

érintő tevékenységet végző civil szervezetek bevonása, 

egyeztetések fenntartása velük. Önkormányzat által koordinált 

ifjúsági segítői, önkéntesi, esetleg alkalmazotti rendszer 

létrehozása. Települési Ifjúsági Kerekasztal létrehozása, 

iskolai és települési ifjúsági klub szervezése, működtetése, 

ifjúsági érdekegyeztetési fórum vagy ifjúsági kerekasztal 

szervezése. Rendezvény és sport eszközkészlet beszerzése – 

alacsony önköltségű szórakozási és szabadidős lehetőségek 

biztosítása. Online ifjúsági tanácsadás biztosítása helyi 

szakemberekkel vagy térségi/kistérségi/járási/akcióterületi 

megoldással.  

Közreműködés egy térségi/kistérségi/járási/akcióterületi 

ifjúsági együttműködés létrehozásában – közös 

tehetséggondozással, nyelvi oktatási pluszkínálattal, humán 

erőforrásigény információs rendszerrel. 

 

Gyula 

 

Probléma megnevezése Javasolt intézkedés, 

tevékenység 

Javasolt megoldási lehetőség 

Tehetséggondozás Tehetségkutató sorozat a 

fiatalok számára (tanulmányi, 

művészeti stb.) 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Tehetséggondozás A pályaorientációt és egyéni 

tehetség-felismerést segítő 

szakértői csapat létrehozása, 

rendszerként működtetése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 
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Tehetséggondozás Tehetségfejlesztő 

lehetőségek, szakkörök, 

tehetségek, tehetségsegítő 

szakemberek adatbázisa, 

GYIK-en keresztüli 

kapcsolatteremtése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Esélyegyenlőség 

biztosítása, javítása 

Önkormányzati-vállalkozói-

civil összefogással szociális 

program a hátrányos helyzetű 

fiatalok és tehetséges fiatalok 

segítésére 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás + 

vállalkozói forrás + civil 

erőforrások 

Esélyegyenlőség 

biztosítása, javítása 

A gyermekek és fiatalok 

szellemi, érzelmi fejlődését, 

felzárkózását segítő, lehetővé 

tevő szakértőkből álló 

esélyegyenlőségi segítői 

csoport létrehozása, 

működtetése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Esélyegyenlőség 

biztosítása, javítása 

A gyengébb anyagi helyzetű 

fiatalok számára színház-

bérletek, belépőjegyek, 

újságelőfizetések, könyvek, 

sporteszközök lehetőségét 

biztosító helyi támogatási 

rendszer 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás + 

vállalkozói forrás + civil 

erőforrások 

Fiatalokkal történő 

egyeztetés 

Szabad és irányított 

beszélgetések, vitaestek 

fontos társadalmi 

kérdésekben 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Fiatalokkal történő 

egyeztetés 

A fiatalok érdekképviseleti, 

érdekérvényesítési, 

döntéselőkészítési, 

döntésbefolyásoló képességét 

erősítő együttműködési 

rendszer kialakítása, a 

meglévő megoldások 

fejlesztése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Fiatalokkal történő 

egyeztetés 

A fiatalokkal közösen 

kidolgozott társadalmi 

projektek a helyi élet 

javítására 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 
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A nyelvvizsga kihívások 

teljesítését segítő 

rendszer kialakítása 

(elektronikus feladatok, 

próbanyelvvizsga, 

tanórán kívüli 

lehetőségek, iskolán 

kívüli lehetőségek stb.) 

Órán kívüli nyelvi segítő 

tevékenységek 

(próbanyelvvizsgák és 

javításuk, anyanyelvi 

társalkodópartnerrel 

gyakorlási lehetőség, online 

fejlesztő anyagok, alkalmak, 

ifjúsági rendezvények adott 

nyelven (például a 

szalonnasütés alatt is csak az 

adott idegennyelven lehet 

kommunikálni stb.) 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás, 

oktatási intézmények, 

önkéntesek 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Rendszeres vagy alkalmi 

mozi, autósmozi 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás + 

vállalkozói forrás 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Különféle táncok (pl. hiphop 

stb.) ingyenes oktatása, 

korrepetálás, betanítás 

ezekből 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás, 

oktatási intézmények, 

önkéntesek 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Állat-simogató kávézó, teázó 

a fiataloknak (15 perc is 

pozitív a lélekre, a stressz 

ellen stb.) 

GYIK + Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás, 

oktatási intézmények, 

önkéntesek 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Vadaspark-állatkert-

állatsimogató 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás + 

vállalkozói forrás 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

A fiataloknak szóló célzott 

összetett előadás-sorozat 

művészeti, kulturális, 

ismeretterjesztő 

programokkal, példakép 

személyiségekkel találkozási 

lehetőségekkel együtt 

GYIK + Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás, 

oktatási intézmények, 

önkéntesek 



 
24 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

 

Ifjúsági klub-koncert rendszer 

létrehozása, működtetése 

GYIK + Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás, 

oktatási intézmények, 

önkéntesek 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Ifjúsági CENTRUM-ként 

működő ingatlan, külön 

tanulási, felkészülési, 

szórakozási, unaloműző 

(fizikai kísérletek, 

ismeretterjesztő videók, 

nyelvtanulás, nyelvi anyagok 

hallgatás, stb.), kávézó/teázó, 

meccsnézési, zenehallgatási 

funkciójú helyiségekkel 

 

GYIK + Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás, 

oktatási intézmények, 

önkéntesek 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

 

Szórakozóhely (sokféle zenei 

irányzat, sokféle program, 

játékok, fiataloknak) 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás (+ 

vállalkozói forrás) 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

 

ifjúsági közösségi szabadtér 

szalonnasütőkkel, grillezési 

lehetőségekkel, 

bográcsozással, fedett 

térrésszel, padokkal, 

asztalokkal 

GYIK + Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás, 

oktatási intézmények, 

önkéntesek 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

A GYIK felújítása, 

nyílászárók cseréje, 

rendelkezésre álló terek 

számának és alapterületének 

növelése, Ifjúsági Teázó/ 

Kávézó kialakítása, 

működtetése 

 

GYIK + Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás, 

önkéntesek 
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Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Egyéb: a könyvtárban több 

sci-fi, fantasy könyv, ezekből 

a magyar írók (pl. Gáspár 

András, Kornya Zsolt, 

Mágus-klasszikusok sorozat) 

könyvei kiemelten legyenek 

hozzáférhetők, szánkódomb, 

keleti kultúrát bemutató 

helyek, kapcsolódó gasztro-

nómiai helyszínek, éttermek, 

game-pub, művészeti bolt 

modern anyagokkal is, Gyulai 

Tropicarium, új gördeszka 

pálya olyan közösségi tér, 

ahová bár-milyen nemű, 

szexualitású, etnikumú stb. 

fiatal be tud menni segítséget 

kérni, fiatalokhoz értő 

szakemberrel beszélni, 

mangák a könyvtárban, 

esetleg manga „klub”, 

előadás-sorozat, állandó 

jégkorcsolyapálya 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás + 

vállalkozói forrás + civil 

erőforrások 

Beleszólás a helyi 

ügyekbe 

A fiatalok érdekképviseleti, 

érdekérvényesítési, döntés-

előkészítési, döntésbefolyá-

soló képességét erősítő 

együttműködési rendszer 

kialakítása, a meglévő 

megoldások fejlesztése 

GYIK + Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás, 

oktatási intézmények, 

önkéntesek 

A fiatal/kortárs segítők 

képzési, működési, 

tevékenységi 

rendszerének fejlesztése, 

munkájuk elismerése 

A fiatalok érdekképviseleti, 

érdekérvényesítési, döntés-

előkészítési, döntésbefolyá-

soló képességét erősítő 

együttműködési rendszer 

kialakítása, a meglévő 

megoldások fejlesztése 

GYIK + Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás, 

oktatási intézmények, 

önkéntesek 

A fiatalok és más 

korosztályok közötti 

kommunikáció 

fejlesztése (fórumok, 

megbeszélések, 

rendszeres egyeztetések 

stb.) 

A fiatalok érdekképviseleti, 

érdekérvényesítési, döntés-

előkészítési, döntésbefo-

lyásoló képességét erősítő 

együttműködési rendszer 

kialakítása, a meglévő 

megoldások fejlesztése 

GYIK + Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás, 

oktatási intézmények, 

önkéntesek 
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Nem Gyulán tanuló 

fiatalok „visszahívása”, 

elérésük, figyelemmel 

kísérésük, ez alapján 

segítésük 

A Gyuláról továbbtanuló 

fiatalok adatbázisának – 

önkéntes szereplésen alapuló 

– létrehozása, a következő 

években Gyulán várható 

humánerőforrás/szakember/ 

és vezetői igények adat-

bázisával együttesen állások 

felajánlása a végző, képesítést 

szerző fiataloknak, illetve a 

váratlan szakemberhiány 

esetén a korábban végzettek 

elérése, állásajánlat számukra 

 

GYIK + Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás, 

oktatási intézmények, 

önkéntesek 

Szenvedélybetegségek 

prevenciója, problémák 

észlelése, kezelése 

Felismerésre felkészítés, 

kortárs segítők megerősítése, 

drogprevenciós előadások 

ismert szakemberekkel, 

online média-anyagok közös 

elkészítése, ifjúsági 

témapályázatok 

 

GYIK + KEF +  Pályázati 

megoldás – LEADER, EU 

2021-2027, NEA, 

Önkormányzati forrás, oktatási 

intézmények, önkéntesek 

Komplex ifjúsági 

program megvalósítása 

Online és külsős kontaktszemélyes papíralapú ifjúsági felmérés 

a helyi fiatalok igényeinek széleskörű megismerésére, a 

fiatalokat vonzó programok, a velük kapcsolatos tevékenységek 

közös tervezésére. A fiatalokat érintő tevékenységet végző civil 

szervezetek bevonása, egyeztetések fenntartása velük. 

Önkormányzat által koordinált ifjúsági segítői, önkéntesi, 

esetleg alkalmazotti rendszer továbbfejlesztése. Települési 

Ifjúsági Kerekasztal/Egyeztető Fórum/ Közmeghallgatások 

létrehozása, iskolai és települési ifjúsági klubok szervezése, 

működtetése, ifjúsági érdekegyeztetési fórum vagy ifjúsági 

kerekasztal szervezése korcsoportonként és együttesen is. 

Rendezvény és sport eszközkészlet beszerzése – alacsony 

önköltségű szórakozási és szabadidős lehetőségek biztosítása. 

Online ifjúsági tanácsadás biztosítása helyi szakemberekkel 

vagy térségi/kistérségi/járási/akcióterületi megoldással.  

Közreműködés egy térségi/kistérségi/járási/akcióterületi 

ifjúsági együttműködés létrehozásában – közös 

tehetséggondozással, nyelvi oktatási pluszkínálattal, humán 

erőforrásigény információs rendszerrel. 
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Kétegyháza 

 

Probléma megnevezése Javasolt intézkedés, 

tevékenység 

Javasolt megoldási lehetőség 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Fiatalok szórakozóhelye tánc-

rendezvényekkel, diszkóval, 

más zenei műfajokkal is 

(néptánc stb,) 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Ifjúsági pub (beszélgetés, 

játék, game-pub, csocsó, 

playstation, billiárd, darts, 

társasjátékok, boxok 

kialakítása stb.) 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Uszoda vagy strand 

kialakítása csúszdával, 

napozóhellyel, esetleg 

szaunával 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Pihenőpark büfével, 

medencével, állat-

simogatóval 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Helyi lovarda, lovaglási 

lehetőség – lehetőleg hosszú 

nyitva-tartással 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Fiataloknak (térítés nélkül) 

használható stúdió, youtube-

stúdió 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027 
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Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Táncoktatás/táncalkalmak 

hiphop, társastánc, modern, 

mazsorett, más táncok 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Régi helyi ruhák, viseletek 

felpróbálása, használata, 

rendezvények ilyenekben – 

közös elkészítésük, 

varrástanulással, esetleges 

bevételekből közös 

programok 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés, 

civil szervezetek bevonása 

Sportolási, 

egészségmegőrzési 

lehetőségek bővítése, 

fejlesztése 

Játszóterek fejlesztése, 

karbantartása (ifjúsági és 

felnőtt korosztálynak is) 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027 

Sportolási, 

egészségmegőrzési 

lehetőségek bővítése, 

fejlesztése 

Fitness-terem, edzőterem, 

konditerem 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Sportolási, 

egészségmegőrzési 

lehetőségek bővítése, 

fejlesztése 

Skate-park ugratókkal, 

padokkal 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás és 

vállalkozói közreműködés 

Sportolási, egészség-

megőrzési lehetőségek 

bővítése, fejlesztése 

Szabadon igénybevehető 

hosszan nyitva-tartó focipálya 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás 

Sportolási, 

egészségmegőrzési 

lehetőségek bővítése, 

fejlesztése 

Terem kosárlabdára, focira, 

kézilabdára, röplabdára, 

asztaliteniszre és más 

sportokra 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás 

Ifjúsági Közéleti 

„Keltető” 

Rendszeres közösségi és 

közéleti alkalmak a 

fiataloknak, ahol jelenlegi és 

korábbi polgármesterektől, 

képviselőktől ismerhetik meg 

a döntéshozatalt, az 

önkormányzati munka 

ismereteit, a költségvetési 

tervezést, a vita és a beszéd 

ismereteit - politikamentesen 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás 
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A nyelvvizsga kihívások 

teljesítését segítő 

rendszer kialakítása 

(elektronikus feladatok, 

próbanyelvvizsga, 

tanórán kívüli 

lehetőségek, iskolán 

kívüli lehetőségek stb.) 

Plusz (tanórák feletti 

óraszámú) ingyenes 

nyelvtanulási/nyelvvizsga-

felkészülési lehetőségek 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás, térségi 

megoldás 

Diákönkormányzat 

fejlesztése, 

tevékenységének/közre-

működésének kibővítése, 

Önkormányzat 

munkájában való 

közreműködése 

Fiatalok helyi közéleti, 

közösségi, érdekérvényesítési 

tevékenységének szervezése, 

segítése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás 

Továbbtanulás érdekében 

szükséges felkészítési 

többletlehetőségek 

megléte, létrehozása 

Tanoda-rendszerű vagy más 

tanórán kívüli felkészítő 

rendszer létrehozása, 

működtetése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA forrás, Önkormányzati 

forrás, térségi megoldás 

Megfelelő ifjúsági 

közösségi terek 

biztosítása 

Tanoda-rendszerű vagy más 

tanórán kívüli felkészítő 

rendszer létrehozása, 

működtetése 

 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA forrás, Önkormányzati 

forrás, térségi megoldás 

Komplex ifjúsági 

program megvalósítása 

Online és külsős kontaktszemélyes papíralapú ifjúsági felmérés 

a helyi fiatalok igényeinek széleskörű megismerésére, a 

fiatalokat vonzó programok közös tervezésére. A fiatalokat 

érintő tevékenységet végző civil szervezetek bevonása, 

egyeztetések fenntartása velük. Önkormányzat által koordinált 

ifjúsági segítői, önkéntesi, esetleg alkalmazotti rendszer 

létrehozása. Települési Ifjúsági Kerekasztal létrehozása, 

iskolai és települési ifjúsági klub szervezése, működtetése, 

ifjúsági érdekegyeztetési fórum vagy ifjúsági kerekasztal 

szervezése. Rendezvény és sport eszközkészlet beszerzése – 

alacsony önköltségű szórakozási és szabadidős lehetőségek 

biztosítása. Online ifjúsági tanácsadás biztosítása helyi 

szakemberekkel vagy térségi/kistérségi/járási/akcióterületi 

megoldással.  

Közreműködés egy térségi/kistérségi/járási/akcióterületi 

ifjúsági együttműködés létrehozásában – közös 

tehetséggondozással, nyelvi oktatási pluszkínálattal, humán 

erőforrásigény információs rendszerrel. 
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Lőkösháza 

 

Probléma megnevezése Javasolt intézkedés, 

tevékenység 

Javasolt megoldási lehetőség 

Ifjúsági Közösségi 

Tér/terek igényfelmérése, 

közös tervezése, 

kialakítása, működtetése 

és Megfelelő ifjúsági 

közösségi terek 

biztosítása 

Közösségi tér és szabadtér 

kialakítása, létrehozása, 

működtetése, feltételeinek 

biztosítása 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Ifjúsági Közösségi 

Tér/terek igényfelmérése, 

közös tervezése, 

kialakítása, működtetése 

és Megfelelő ifjúsági 

közösségi terek 

biztosítása 

A lányoknak külön is 

közösségi szabadtér (a 

meglévőt többnyire 

elfoglalják a fiúk – focival 

például) – padokkal, 

beszélgetős helyszínnel 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Ifjúsági Közösségi 

Tér/terek igényfelmérése, 

közös tervezése, 

kialakítása, működtetése 

és Megfelelő ifjúsági 

közösségi terek 

biztosítása 

Ingyen használható 

internetezési lehetőség – 

ifjúsági iroda vagy klub 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

(oktatási intézmény) 

Ifjúsági Közösségi 

Tér/terek igényfelmérése, 

közös tervezése, 

kialakítása, működtetése 

és Megfelelő ifjúsági 

közösségi terek 

biztosítása 

Játszótér gyermekeknek és 

felnőtteknek is 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Ifjúsági Közösségi 

Tér/terek igényfelmérése, 

közös tervezése, 

kialakítása, működtetése 

és Megfelelő ifjúsági 

közösségi terek 

biztosítása 

 

Új park fákkal, padokkal, 

büfével, ügyességi és felnőtt 

tornaeszközökkel, pályával 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 
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Ifjúsági Közösségi 

Tér/terek igényfelmérése, 

közös tervezése, 

kialakítása, működtetése 

és Megfelelő ifjúsági 

közösségi terek 

biztosítása 

Kültéri ügyességi és akadály 

pálya 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése téma 

Állandó vagy alkalmi 

(rendszeres) mozi, 

filmvetítés, jó időben 

szabadtéri is 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

(vállalkozói forrás) 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése téma 

Ifjúsági szórakozóhely, 

diszkó 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

(vállalkozói forrás) 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése téma 

Strand/uszoda/tanuszoda Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése téma 

Trambulin park Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése téma 

Kültéri ügyességi és akadály 

pálya 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Továbbtanulás érdekében 

szükséges felkészítési 

többletlehetőségek 

megléte, létrehozása 

Tanoda-rendszerű vagy más 

tanórán kívüli felkészítő 

rendszer létrehozása, 

működtetése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA forrás, Önkormányzati 

forrás, térségi megoldás 
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Beleszólás a helyi 

ügyekbe 

Fiatalok helyi közéleti, 

közösségi, érdekérvényesítési 

tevékenységének szervezése, 

segítése 

 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

Önkormányzati forrás 

Komplex ifjúsági 

program megvalósítása 

Online és külsős kontaktszemélyes papíralapú ifjúsági felmérés 

a helyi fiatalok igényeinek széleskörű megismerésére, a 

fiatalokat vonzó programok közös tervezésére. A fiatalokat 

érintő tevékenységet végző civil szervezetek bevonása, 

egyeztetések fenntartása velük. Önkormányzat által koordinált 

ifjúsági segítői, önkéntesi, esetleg alkalmazotti rendszer 

létrehozása. Települési Ifjúsági Kerekasztal létrehozása, 

iskolai és települési ifjúsági klub szervezése, működtetése, 

ifjúsági érdekegyeztetési fórum vagy ifjúsági kerekasztal 

szervezése. Rendezvény és sport eszközkészlet beszerzése – 

alacsony önköltségű szórakozási és szabadidős lehetőségek 

biztosítása. Online ifjúsági tanácsadás biztosítása helyi 

szakemberekkel vagy térségi/kistérségi/járási/akcióterületi 

megoldással.  

Közreműködés egy térségi/kistérségi/járási/akcióterületi 

ifjúsági együttműködés létrehozásában – közös 

tehetséggondozással, nyelvi oktatási pluszkínálattal, humán 

erőforrásigény információs rendszerrel. 

 

 

Térségi/kistérségi/járási/akcióterületi együttműködés 

 

Probléma megnevezése Javasolt intézkedés, 

tevékenység 

Javasolt megoldási lehetőség 

Beleszólás a helyi 

ügyekbe 

Térségi rendszerbe szervezett, 

a fiatalok igényeit, problémáit 

együttesen kezelő közös 

stratégia elfogadása (a 

fiatalok beleszólásával, 

véleményét figyelembe véve), 

illetve a fiatalok 

érdekképviseleti fórumainak 

(klub, kerekasztal, 

diákönkormányzat, stb.) 

térségi rendszerbe szervezése, 

annak közös működtetése 

 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 



 
33 

Tehetséggondozás Térségi, közös, esetleg 

intézményesített (kistérségi 

intézmény stb.) tehetség-

gondozási, fejlesztési rend-

szer működtetése online és 

fizikai jelenlétet biztosító 

megoldásokkal 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

A közösségi szerepet 

vállaló fiatalok segítése, 

felkészítése, aktivitásuk 

erősítése 

Térségi rendszerbe szervezett, 

a fiatalok igényeit, problémáit 

együttesen kezelő közös 

stratégia elfogadása (a fiata-

lok beleszólásával, vélemé-

nyét figyelembe véve), illetve 

a fiatalok érdekképviseleti 

fórumainak (klub, kerekasz-

tal, diákönkormányzat, stb.) 

térségi rendszerbe szervezése, 

annak közös működtetése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Megfelelő ifjúsági 

közösségi terek 

biztosítása 

Helyi közösségi terek, illetve 

a gyulai központi közösségi 

terek (GYIK stb.) közös 

rendszerbe szervezése, 

„térségi klubtagság”, 

látogathatóság, egyes 

programok, rendezvények 

körforgó-szerű 

megszervezése, közös 

pályázatok, közös 

forrásbevonások 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

A nyelvvizsga kihívások 

teljesítését segítő 

rendszer kialakítása 

(elektronikus feladatok, 

próbanyelvvizsga, 

tanórán kívüli 

lehetőségek, iskolán 

kívüli lehetőségek stb.) 

Térségi, közös, esetleg 

intézményesített (kistérségi 

intézmény stb.) nyelvoktatási, 

nyelvvizsga-felkészítési 

rendszer működtetése online 

és fizikai jelenlétet biztosító 

megoldásokkal 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Sportolási, 

egészségmegőrzési 

lehetőségek bővítése, 

fejlesztése 

Közös eszközpark (streetball 

eszközök, sporteszközök, 

sportfelszerelések, hálók, 

akadályok, ügyességi 

eszközök stb.) beszerzése, 

előre egyeztetett használatú 

igénybevétel településenként 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 
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Szenvedélybetegségek 

prevenciója, problémák 

észlelése, kezelése 

Térségi, közös, esetleg 

intézményesített (kistérségi 

intézmény stb.) drog- és 

szenvedélybetegség 

prevenciós rendszer 

működtetése online és fizikai 

jelenlétet biztosító 

megoldásokkal 

 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Oktatási intézmények 

közötti együttműködés, 

ellentétek csökkentése 

Térségi ifjúsági események, 

fesztiválok, sportvetélkedések 

(például a „Három Város” 

rendezvények mintájára) 

 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Iskolai közösségi 

szolgálat megújítása, 

közös módszertan, 

fiatalok igényeinek 

figyelembevétele, 

koordinált megvalósítás, 

térségi „adatbank” 

Térségi, közös, esetleg 

intézményesített (kistérségi 

intézmény stb.) iskolai 

közösségi szolgálati 

adatbázis, lehetőség-

szervezés, rendszer 

működtetése online és fizikai 

jelenlétet biztosító 

megoldásokkal 

 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Nem a térségben 

továbbtanuló fiatalok 

„visszahívása”, elérésük, 

figyelemmel kísérésük, 

ez alapján segítésük 

Térségi adatbázis az innen 

továbbtanuló, esetleg 

elszármazott, elköltöző 

fiatalokról, tanulmányaikról, 

esetleges munkahely-

igényeikről, megszerzett 

képesítésükről, tanulmányaik 

lezárásáról, térségi adatbázis 

a várhatóan megüresedő 

térségi állásokról, 

munkahelyekről 

(nyugdíjazások miatti stb.), a 

két rendszer alapján 

pályaorientációs segítség a 

továbbtanulni 

szándékozóknak, másrészt 

megkereshető potenciális 

munkavállalók, akik ráadásul 

„visszatelepíthetők” ezzel. 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 
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Helyi/térségi 

humánerőforrás-igény 

felmérése 

(Önkormányzati, céges, 

stb.), jelenleg tanulók, 5 

éven belül végzők 

felmérése, közös 

tervezés, egyeztetés, 

tanulás alatti 

állásajánlatok, 

támogatási szerződések 

Térségi adatbázis az innen 

továbbtanuló, esetleg 

elszármazott, elköltöző 

fiatalokról, tanulmányaikról, 

esetleges munkahely-

igényeikről, megszerzett 

képesítésükről, tanulmányaik 

lezárásáról, térségi adatbázis 

a várhatóan megüresedő 

térségi állásokról, 

munkahelyekről 

(nyugdíjazások miatti stb.), a 

két rendszer alapján 

pályaorientációs segítség a 

továbbtanulni 

szándékozóknak, másrészt 

megkereshető potenciális 

munkavállalók, akik ráadásul 

„visszatelepíthetők” ezzel. 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Ifjúsági Közéleti 

„Keltető”/Tudásklub 

létrehozása a jövő civil 

vezetői, esetleg helyi 

képviselői felkészítésére, 

„kinevelésére” 

Rendszeres közösségi és 

közéleti alkalmak a 

fiataloknak, ahol jelenlegi és 

korábbi polgármesterektől, 

képviselőktől ismerhetik meg 

a döntéshozatalt, az 

önkormányzati munka 

ismereteit, a költségvetési 

tervezést, a vita és a beszéd 

ismereteit – politikamentesen. 

Esetleg ismert gazdasági 

szakemberek, egészségügyi 

szakértők, politológusok stb. 

meghívásával is színesítve a 

tudásátadást. Online anyagok 

készítése is. 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Szórakozóhelyek, 

rendezvények, 

szabadidős lehetőségek, 

tömegsport helyszínek 

ifjúsági igényű 

fejlesztése 

Közös rendezvény 

eszközkészlet (gyorsan 

felállítható sátor, hangosítás, 

technikai eszközök, mobil 

színpad, felfújható 

mozivászon, projektor, vetítő, 

autósmozi eszközök stb. 

beszerzése, előre egyeztetett 

közös, forgó-szerű használata 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 
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Fiatal/kortárs segítők 

képzési, működési, 

tevékenységi 

rendszerének fejlesztése, 

munkájuk elismerése 

Térségi rendszerbe szervezett, 

a fiatalok igényeit, problémáit 

együttesen kezelő közös 

stratégia elfogadása (a fiata-

lok beleszólásával, vélemé-

nyét figyelembe véve), illetve 

a fiatalok érdekképviseleti 

fórumainak (klub, kerekasz-

tal, diákönkormányzat, stb.) 

térségi rendszerbe szervezése, 

annak közös működtetése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Fiatalok és más 

korosztályok közötti 

kommunikáció 

fejlesztése (fórumok, 

megbeszélések, 

rendszeres egyeztetések 

stb.) 

Térségi rendszerbe szervezett, 

a fiatalok igényeit, problémáit 

együttesen kezelő közös 

stratégia elfogadása (a fiata-

lok beleszólásával, vélemé-

nyét figyelembe véve), illetve 

a fiatalok érdekképviseleti 

fórumainak (klub, kerekasz-

tal, diákönkormányzat, stb.) 

térségi rendszerbe szervezése, 

annak közös működtetése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Fiatalok részvétele a 

helyi sajtó munkájában 

(írások, diák-újságírók 

tudósításai, diák e-újság, 

megjelenések a helyi 

sajtóban, ifjúsági 

rovatok/műsorok, saját 

anyagok készítése, 

ezekhez eszközök), saját 

lehetőségek létrehozása 

Közös térségi ifjúsági 

közösségi média felületek 

létrehozása, ellenőrzött 

megjelenések, írásos, 

fényképes, mozgóképes 

megjelenési lehetőség a 

fiataloknak, sajtóképzés, 

újságírói ismeretek 

tanfolyam, térségi diákhíradó, 

a térségi kínálat fiatalok 

szemszögéből történő – fiatal 

turisták, utazók számára 

vonzó - megjelenítése 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

Továbbtanulás érdekében 

szükséges felkészítési 

többletlehetőségek 

megléte, létrehozása 

Térségi, közös, esetleg 

intézményesített (kistérségi 

intézmény stb.) felkészítési, 

továbbtanulást-segítő 

rendszer működtetése online 

és fizikai jelenlétet biztosító 

megoldásokkal 

Pályázati megoldás – 

LEADER, EU 2021-2027, 

NEA, Önkormányzati forrás 

 
 


