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1.A koncepció megalkotásának indoka
Nagykálló jövőjét, lehetőségeit, potenciális erőforrásait az itt élő, tanuló, dolgozó
fiatalok határozzák meg. A jövőre éppen ezért kiemelt hatással lesz, hogy a mai
fiatalok hogyan látják városunkat, mennyire tartják élhető, kezdeményezéseiket
támogató helynek, amely családalapításra, letelepedésre is alkalmas. Nem
mindegy, hogy itt maradnak, vagy elvándorolnak; tanulmányaik után
visszatérnek, vagy elmaradnak; gyermekeiket marasztalják vagy jobb élet
reményében távozásra, bátorítják.
Az ifjúságról való felelősségteljes gondolkodás alapja, hogy a fiatalokkal, mint
komplex jelenséggel kalkulál, és az őket érintő kérdésekben nemcsak bevonja
őket, de a döntéshozatali mechanizmusból sem hagyja ki érdekképviseleti
szerveit. A fiatalság hosszú távú befektetés, nem pedig a ma problémaforrása.
Egy ifjúsági koncepcióban az önkormányzat azokat a célokat, feladatokat,
cselekvéseket foglalja össze, amelyeket az ifjúsági korosztályok érdekében, velük
együttműködve kíván elérni, illetve megvalósítani. A koncepció tulajdonképpen
közpolitikai szintre emeli az önkormányzat ifjúsági célú tevékenységeinek
összességét.

2.A legfontosabb megállapítások, amelyre a koncepció épült
A városban több kezdeményezés sem hozta meg azt az eredményt, mely
kielégítő mértékben hozta volna összhangba, teremtette volna meg a városban
élő fiatalkorú értelmiségi réteg igényei és a számukra létrehozott szolgáltatások
közötti egyensúlyt. Eddig még nem sikerült létrehozni olyan párbeszédrendszert,
mely a fiatalok számára a közéletbe való bekapcsolódást eredményezte volna.
Szükséges bevonni, érdekeltté tenni, véleménynyilvánításra tenni akarásra
ösztönözni a fiatalt, aki ennek hatására saját ügyének tekinti a város életében
felmerülő problémaköröket. Szükség van továbbá olyan fórumra, ahol a várost
érintő kérdésekben lehetőség van problémafelvetésre, ötletek, gondolatok
megmutatkozására mely az ifjúsági referens közvetítésével teret kaphat az
önkormányzat előtt. Egy fiatalokból álló, és fiatalokért működő szervezet az
összetartozás élményén át a megtartó erőt is képviseli egy városban. Szükséges
olyan szórakozás lehetőségének biztosítása illetve olyan szabadidős
tevékenységek megvalósítása, melynek szabályrendszere lehetőséget teremt a
kultúrált viselkedés és az egészségügyi szempontok figyelembe vételére (drog

teszt alkalmazása, dohányzás mentes helyiség). Szükséges megteremteni a
lehetőségét egy olyan szolgáltató irodának ahol az ifjúsági referens friss
információkkal segítségnyújtással az arra igényt tartó fiatalok rendelkezésére áll.

3. Nagykálló Város Ifjúsági Önkormányzatának célrendszere
Általános célok:
- a fiatalok megismertetése az emberi- állampolgári-gyermek- és tanulói jogokkal
és kötelességekkel, ehhez cselekvési lehetőségek biztosítása;
- diák- és civil szervezetek érdekérvényesítő képességének növelése, az ezt
lehetővé tevő cselekvési tér biztosítása;
- a gyermek- és ifjúsági korosztály érdekeit kifejező képviseleti rendszer
kialakítása, korszerűsítése;
- a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedésének segítése;
- a fiatal korosztályok egészséges személyiség-fejlődése, közösségeik működési
feltételeinek biztosítása;
- az ifjúság városi szintű érdekérvényesítő képessége javítása;
- a konstruktív életvezetés megalapozása és fejlesztése;
- a lakáshoz és munkához jutás lehetőségeinek biztosítása,
- a város lakosságmegtartó erejének növelése;
Hosszú távú célok:
- Élhető és a fiatalok számára vonzó életkörülmények kialakításával Nagykálló
város népességmegtartó erejének növelése.
Közvetlen célok:
- A nagykállói fiatalokban rejlő erőforrások kibontakozásának támogatása
- A nagykállói fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése
Specifikus célok:
- A nagykállói fiatalok aktív részvételéhez szükséges feltételrendszer
megteremtése
- A nagykállói fiatalok kezdeményezéseinek támogatása
- A nagykállói fiatalok felkészítése a nemzet- és Európa polgári szerepekre
- A nagykállói fiatalokat támogató intézmények, intézkedések összhangjának
biztosítása

- A nagykállói fiatalok oktatási, képzési, munkavállalási, egészségügyi,
szabadidős lehetőségeinek bővítése

4.
A
nagykállói
fiatalokban
kibontakoztatásának támogatása

rejlő

erőforrások

Az ifjúság közösségi-közéleti aktivizálása az önkormányzat és a helyi lakosság
elemi érdeke.
A fiatal korosztályok speciális-felnőtt társadalomtól és konvencióktól eltérőlátásmódja, megközelítései pótolhatatlan értéket jelentenek a társadalmi-közéleti
problémák megoldásában, a városi és közösségi élet szervezésében. A fiatalok
jelentik azt az innovációs bázist, amelynek kihasználásával képesek lehetünk a
közösségi igényeknek leginkább megfelelő önkormányzati feladat ellátásra.
Az ifjúság közösségi-közéleti aktivizálása az önkormányzat egyik legfontosabb
feladata. A fiatalok részvételének minősége meghatározza későbbi demokrácia
tudatukat, állampolgári és közösségi felelősségvállalási képességeiket.
Az önkormányzatnak biztosítani kell azokat az alternatív mechanizmusokat,
amelyeken keresztül a fiatalok véleménye megjelenhet. Az önkormányzatnak
meg kell teremteni a részvétel motivációját, ki kell alakítani annak tartalmi és
technikai kereteit.

5. Nagykállói Ifjúsági Önkormányzat, mint szervezet
bemutatása
A Nagykálló Önkormányzatának égisze alatt szerveződő Ifjúsági Önkormányzat,
egy 14 alapító tag által létrehozott szerveződés, mely magában foglalja a
szervezet elnökét, és két alelnökét.
A szervezet székhelye: 4320 Nagykálló, Jókai u. 28. Híd Közösségi Ház.
A szervezet tagjait 17-35 év közötti, minimum érettségivel rendelkező,
felsőoktatásban tanuló, illetve diplomás fiatalok közül toborozza. A tagság
feltétele továbbá, tevékeny tenni akarás, kreatív ötletek, konkrét cselekvési terv, a
város életével kapcsolatban, a városban zajló fejlesztésekkel, kulturális és
szociális programokkal, tevékenységekkel kapcsolatban.
A leendő tagok jelentkezhetnek mailben, facebookon.

A szervezet tagjait ajánlás után, illetve a felhívásokra való jelentkezés után egy
felvételi elbeszélgetésre invitálja, mely során a jelentkező néhány percben
ismerteti jelentkezésének célját, terveit, elképzeléseit a várossal kapcsolatban,
illetve a városban élő fiatal értelmiség kulturális igényeinek kielégítését célozva.
A sikeres elbeszélgetést követően, kitölti a tagfelvételi adatlapot, mely a személy
és a szervezet közötti szerződésként is funkcionáló dokumentum a
későbbiekben.
A szervezet, tagjainak névre szóló klubkártyát biztosít, mely kártya számos
szolgáltató egységnél kedvezményre jogosít.
A szervezet tagjaitól tagdíjat szed, 250Ft/félév mértékben.
Szükséges intézkedések:
- a fiatalokat érintő ügyek, kezdeményezések megvitatását egy nevesítetten is
ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottság hatáskörébe kell utalni;
- a bizottságban állandó képviseleti jogot kell biztosítani a fiatalok
szervezeteinek, illetve érdekképviseletének;
- az önkormányzati portál ifjúsági oldalait képessé kell tenni a fiatalok és a
hivatal közötti hatékony információ és véleménycserére;

6.A szervezet párbeszédrendszerének működése, résztvevői
Az ifjúsági párbeszédrendszerek (a már működő és kialakulóban lévő csatornák)
tekintetében is fontos a formálódó koncepció, hiszen egyeztetés előzi meg annak
előkészítését és elfogadását, így a párbeszédrendszerrel kapcsolatos
önkormányzati és ifjúsági vállalásokat, garanciákat lényegében az érintettek
fogalmazhatják meg, s formálhatja a gyermek- és ifjúsági korosztály legjobb
tudása, tapasztalata szerint saját maga számára is vállalhatóvá, elfogadhatóvá.
Fontosnak tartjuk a fiatalokról, a fiatalokkal való együtt gondolkodást.
A párbeszédrendszerek működése, önkormányzati és korosztályi
elfogadottsága, legitimitása nagyban függ a felmutatható, megélhető
eredményektől. Szükséges, hogy fiataljaink bekapcsolódjanak a város közéletébe
annak érdekében, hogy önmaguk helyzetén javítani tudjanak. Fontos, hogy a ma
fiatalságát megtanítsuk a feladatok megoldására, ehhez a képviselő-testület, a
bizottságok, a város intézményei összehangolt tevékenysége szükséges.
A szervezet, alapító tagjai havi 2 alkalommal ifjúsági önkormányzati ülést
tartanak.

A szervezet tagjai számára negyedévente nyílik lehetőség, egy nyilvános nagy
fórum keretein belül véleménynyilvánításra, kérdések megfogalmazására,
Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő testületének képviselőihez, illetve a
város vezetőihez.
Az ifjúsági önkormányzat székhelyén működő irodában, az ifjúsági referens
naponta áll a fiatalok rendelkezésére.
Az irodában állandóan elérhető véleménydobozt helyezünk el, az ide érkező
felvetéseket, kérdéseket, gondolatokat megtárgyaljuk, szavazásra bocsátjuk az
ifjúsági önkormányzati ülésen.
A helyi fiatalok számára megfelelő fórum a közéletbe való bekapcsolódásra, az
ifjúsági önkormányzat ülései, és a fórumok. Ennek szervezése és lebonyolítása az
ifjúsági referens feladata.
A fiatalok a problémáikat, javaslataikat ezen kereteken keresztül tárhatják a
Nagykálló Önkormányzatának képviselőtestülete elé, aki érdemben foglalkozik
ezekkel.
A párbeszédrendszer résztvevői:
- Nagykálló Ifjúsági Önkormányzata,
- Ifjúsági Referens,
- Civil szervezetek,
- Nagykálló Város Önkormányzata;
Párbeszédrendszer működésének célja:
- a korosztály érdekképviseletének szakmai megalapozása;
- a korosztályt érintő, önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos
elképzelések feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, döntések
előkészítése és véleményezése, részvétel azok megvalósításában;
- a városban működő, a korosztályt tevékenységében érintő, ellátó-, segítő- és
képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti információáramlás
biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok megtervezése;

7. Az ifjúsági referens legfontosabb feladatai

1. Szervezi és elősegíti a településen működő, az ifjúságot segítő önkormányzati,
hivatali, intézményi, civil és informális szervezetek tevékenységének
koordinációját.
2. Elősegíti az Alkotmányban, a gyermekeket és az ifjúságot érintő törvényekben
és a jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek megismertetését és érvényre
juttatását.
3. Támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését.
4. Kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységét érintő belső
(települési) és külső (településen kívüli: megyei, regionális, országos és
nemzetközi) kapcsolatokat, és erőforrásokat tár fel és integrál a település ifjúsági
feladatainak ellátásához, a gyakorlati ifjúsági munkához.
Az ifjúsági referens tevékenységéhez kapcsolódó kötelezettségek
1. Képviseli az önkormányzatban az ifjúság ügyeit.
2. Ismeri az ifjúságot érintő ügyeket az önkormányzati és minden egyéb
szférában.
3. Elkészíti a település ifjúsági koncepciójának tervezetét, és kezdeményezi annak
döntési kompetenciával rendelkező szerv elé terjesztését.
4. Kapcsolatokat épít és szervez az ifjúságot érintő intézmények és civil
szervezetek között
5. Támogatja az ifjúság önszerveződését.
6. Figyelemmel kíséri és kutatja az ifjúsági önszerveződéshez szükséges
erőforrásokat.
7. Figyelemmel kíséri a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítését.
8. Nemzetközi kapcsolatokat fejleszt.

9. A 2011. évi ifjúságkutatás és helyzetelemzés előkészítése: az ifjúságkutatást a
rendelkezésre álló statisztikai adatok, valamint igényfelmérő kérdőívek,
felhasználásával készíti el a referens. Az elkészült anyagot az Önkormányzat a
helyi ifjúsági és civil szervezetek bevonásával megvitatja, majd az igényeknek és
a céloknak megfelelően elfogadja.

8. Az ifjúsági
eredményei

referens

foglalkoztatásának

várható

– Az nagykállai ifjúság összefogása, az ifjúsági szervezetek, az ifjúság bevonása
a helyi közösségi életbe.
– Az ifjúsági szervezet lehetőséget ad a helyi fiataloknak, hogy gyakorolják,
demokratikus jogaikat, fejlődjön a demokrácia iránti igényük, érdeklődésük.
– A megszervezett programok lehetőséget nyújtanak a helyi fiataloknak, hogy
egy közösség tagjaként aktívan részt vállaljanak saját korosztályuk, valamint
a város életében, résztvevőként pedig számos, az érdeklődésüknek megfelelő
programot látogathassanak.
– Az ifjúsági élet fellendítésétől várható, hogy a helyi fiatalok számára
településük vonzóvá válik, és a későbbiekben jobban ragaszkodnak hozzá.
- A fiatalok aktív részvétele lehetővé teszi, hogy jobban magukénak érezzék
településüket, programjaikat

9.A Nagykállói Ifjúsági Önkormányzat Cselekvési terve
Az ifjúsági koncepció cselekvési tervéhez kötődő célok:
– A fiatalok neveléséhez kapcsolódó feladatok, mentálhigiénés és pszichológiai
szakmai szolgáltatás biztosítása.
– Lehetőség az önkifejezésre, az önmegvalósításra, az alkotó munka, az
értékteremtés kialakítása fiatal korban.
– A közösségi munka, az együttműködés, az empátia, a kölcsönös elfogadás
előtérbe helyezése.
– A kulturális és műveltségi igény kialakítása.
– A rendszeres testmozgás és az egészséges életmód kialakítása;

Cselekvési terv
2011. március 1 és 2012. március 1.
Előadások szervezése, preventív jelleggel, drog-alkohol-dohányzás, életmódtáplálkozás tárgykörben, melynek célja az egészségtudatos életmódra nevelés,
fiatal felnőttek életminőségének javítása.
Irányszám: 8db./időszak
Pályaválasztási tanácsadás, pályaorientáció, tapasztalatcsere egyetemisták,
főiskolások bevonásával.
2db./időszak
Kultúrklub kialakítása, melynek keretein belül csoportos színházlátogatás,
pszicho dráma tréning, film klub, mozgáskultúra fejlesztés, nemzetközi
táncházak szervezése, főzőklub: háztartásvezetési ismeretek fiatal családosok
részére, szervezés, lebonyolítás.
Irányszám: 20 db/időszak
Március 15-ei ünnepség: előkészítés, fáklyás felvonulás, tábortűz a helyi
fiatalság vezetésével.
Irányszám: 1db/időszak
Játékos ifjúsági verseny a Föld Napja alkalmából
Irányszám: 1db/időszak
Ifjúsági Horgászverseny: szervezés megkezdése.
Irányszám: 1 db/időszak

Koncertek
Irányszám: 1db/időszak
Stand Up Comedy

Irányszám: 2db/időszak
Szabadtéri színházi előadás
Irányszám: 2db/időszak
Nyári táborok szervezésében való részvétel, a táborok lebonyolításában való
aktív közreműködés (Tánctábor, Sporttábor, Tűzzománc tábor, Honlap-készítő
tábor).
Irányszám: 1db./időszak
Az Új Kenyér Ünnepe, augusztus 20.-ai ünnepség: felkészülés, szervezés,
programok megtervezése (A fiataloknak és a fiatalok által megvalósuló
programok - kiállítás, kézműves foglalkozások, gyermek-játszóház).
Irányszám: 1db./időszak
Idősek Világnapja: műsorszervezés az Idősek Klubjával és az Utógondozó
Központtal együttműködve, fiatalok bevonása a rendezvénybe.
Irányszám: 1db/időszak
Ifjúsági Parlament: szervezés, lebonyolítás. Minden fiatal számára nyilvános
összejövetel, ahol a város vezetőitől kérdezhetnek, valamint ismertethetik
kéréseiket, elképzeléseiket.
Irányszám: 4db/időszak
Ifjúsági Fórum: az ifjúsági önkormányzat tagjai számára megrendezett
összejövetel, kerekasztal.
Irányszám: 4db/időszak
A 12 hónap alatt folyamatosan megvalósuló tevékenységek
A 12 hónap alatt folyamatosan felügyelni és koordinálni a NIÖK tevékenységét,
előtérbe helyezve a demokráciára történő nevelést, a fiatalok demokratikus
intézményének a fejlődését: Szükséges intézkedések:
•

a fiatalokat érintő ügyek, kezdeményezések megvitatását egy
nedvesítetten is ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottság hatáskörébe kell
utalni;

•
•

a bizottságban állandó képviseleti jogot kell biztosítani a fiatalok
szervezeteinek, illetve érdekképviseletének;
az önkormányzati portál ifjúsági oldalait képessé kell tenni a fiatalok és a
hivatal közötti hatékony információ és véleménycserére;

10. A projekt várt eredményei
– gördülékennyé válik a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése;
– megfigyelhető lesz a fiatal korosztályok egészséges személyiség-fejlődése,
közösségeik működési feltételeinek biztosítása,
– az ifjúság városi szintű érdekérvényesítő képessége javul;
– beépül a mindennapokba a konstruktív életvezetés megalapozása és
fejlesztése, mint szemlélet;
– a munkához jutás lehetőségeinek javulása;
– a város lakosságmegtartó erejének növekedése;
– csökken a drog, illetve alkoholfogyasztás a fiatalkorúak körében;
– erősödik a generációk közti szolidaritás;
– a fiatalok helyes viselkedésformákat sajátítanak el, kötetlen szabadidős
tevékenységeik során;
– a fiatalok meg tanulják konfliktusaikat kezelni, érdekeiket érvényre
juttatni;
– hatékony párbeszédrendszer alakul ki az ifjúság és az önkormányzat
között;
– az ifjúság tevékenyen bekapcsolódik a közéletbe;

