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Kedves Olvasó!

Hét éve egy olyan komplex programot indítottunk el, melynek megvalósítása során több száz 
nonprofit szervezettel, intézménnyel, ifjúsági szakemberrel találkozhattunk és dolgozhattunk 
együtt. A közös munkának egy célja volt: a hazai ifjúság helyzetének javítása. Ezen túlmenően az 
ifjúsággal dolgozó szakemberek segítésén, támogatásán, rajtuk keresztül pedig a fiatalok számára 
nyújtott nonprofit ifjúsági szolgáltatások fejlődésének, ismertségének és hatékonyságának növelésén 
dolgoztunk.

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 „Komplex Ifjúsági 
Fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve” c. projekt keretében elkészítette a program során az ifjúsá-
gi ágazatban, az ifjúságügyben megismert jó gyakorlatainak gyűjteményét, mely magába foglal 
számos olyan gyakorlatot melyek mindegyike a fiatalokért, a fiatalokkal jött létre és a korosztály 
tagjainak segítését, önmegvalósítását, érvényesülését szolgálja.

Mint az a kedves Olvasó számára is bizonyára ismert, a felnövekvő generáció megszólítása, 
bevonása a társadalmi folyamatokba minden területnek elemi érdeke. A közösségi és társadalmi 
folyamataink nem képzelhetők el anélkül, hogy ne próbálnánk meg aktivizálni, bevonni, minél 
sikeresebbé és önállóbbá tenni az újabb és újabb generációkat a lokális, vagy akár globális folya-
matokba. Látható egyfajta eltolódás a felnövekvő nemzedékek részéről a digitális eszközök, az 
online tér és a virtuális valóság priorizált használata felé. Azonban egy ifjúsági szakember, vagy a 
fiataloknak szolgáltató szereplő azon túl, hogy igyekszik megfelelni a kor követelményeinek és az 
aktuális trendekhez igazodva próbálja megszólítani fiatalabb célcsoportját, természetesen töreked-
ni fog a saját értékeinek megőrzésére is. A projekt megvalósítása alatt számos olyan jó gyakorlattal 
találkoztunk, melyek népszerűsítése során a fiatalok által használt digitális tereket és eszközöket is 
segítségül hívták, de alapvető értékeiket a közös – közösségi – élmények megszerzésében, valamint 
az együtt végzett értékteremtő tevékenységekben hordozzák. 

Bízom benne, hogy partnereink és kollégáim közös munkájaként létrejött jó gyakorlat gyűjtemé-
nyünkben számos ismerős, de még annál is több új megoldással találkoznak.. 

Budapest, 2022. november 15.

Ament Balázs
ügyvezető

KÖSZÖNTŐ
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Az Erzsébet Ifjúsági Alap egyik kiemelt célja a 
fiatal generáció segítése és ösztönzése, legyen szó 
közösségépítésről, önkéntességről, aktív állampol-
gárságra nevelésről, vagy akár környezetvédelem-
ről. Elsődleges célcsoportunk a 12-25 év közötti 
korosztály. Szorosan együttműködünk az ifjúsá-
gi terület szereplőivel, valamint a társterületek 
képviselőivel, hogy ezzel is támogassuk az ifjúság 
boldogulását, valamint a velük foglalkozó szakem-
berek munkáját.

A fenti célkitűzésekhez kapcsolódóan a hazai 
szervezetek különböző projektjeinek, gyakorlata-
inak példáján keresztül arra kerestük a választ, 
hogy az ifjúsági projektek keretében milyen sikeres 
módszerek alkalmazhatók a fiatalok bevonására a 
közösségeken belül. A jó gyakorlatokat a szervezet 
saját „látóköréből” gyűjtötte, támaszkodva orszá-
gos lefedettségére s ezzel együtt a helyi ifjúsági  
és ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel folytatott 
napi szintű a kapcsolatokra, ifjúsági projektek 
megvalósítóira.

A jó gyakorlatok nem jönnének létre jó szakembe-
rek és őket alkalmazó szervezetek nélkül. E szer-
vezetek/szakemberek készek a felelősség felválla-
lására, arra, hogy tanuljanak egymástól, csapatban 
dolgozzanak és kiegészítsék egymás munkásságát, 
segítő kezet nyújtva egymásnak, legyen szó infra-
struktúráról vagy know-how-ról. Szükség van új 
kezdeményezésekre, a cselekvők körére, akik a 
folyamat elindításában nagy szerepet vállalnak. 

A jó gyakorlatok közzétételének célja, hogy má-
sok számára átvehető gyakorlatokat nyújtson, 
illetve arra inspirálja az ifjúsági területen dolgozó 
szakembereket, hogy ők is hozzanak létre hasonló 
példákat. A jó gyakorlatok megosztása lehetővé 
teszi a mások tapasztalataiból való tanulást, má-
sok tapasztalatának kreatív alkalmazását a saját 
közösségünkben.

A kiadványban olyan módszereket mutatunk be, 
amelyek alkalmasak az együttműködés kereteinek 
kialakítására, amelyek támogatják a közösségen 
belüli problémamegoldást és a társadalmi rész- 
vétel erősítését, ösztönzik a hazai önkéntes kultúra 
kialakulását és széles körben való elfogadtatását, 
továbbá hozzásegítik a fiatalokat az aktív állam- 
polgárság megéléséhez, társadalmi szerepvállalá-
suk növeléséhez.

MIT TEKINTÜNK JÓ GYAKOR-
LATNAK AZ IFJÚSÁGI MUNKA 
TERÜLETÉN?

Mit tekintünk jó gyakorlatnak az ifjúsági munka 
területén? 

Jó gyakorlat lehet minden olyan innovatív eljárás 
vagy módszer, vagy tevékenység, amely a gyakor-
latban már kipróbált, minőségi változást hozó, 
eredményesen adaptálható, fenntarthatóságra 
törekvő, újszerű, építőjellegű megközelítéseket, 
technikákat alkalmaz.

A jó gyakorlatok feltárása, rendszerezése és 
közzététele lehetőséget biztosít az eszközök és 
módszerek, illetve a tevékenységi területek minél 
szélesebb körű megismertetésére, hasonló kez-
deményezések megvalósításának ösztönzésére, az 
ifjúsági munkában rejlő lehetőségek gyakorlatori-
entált megközelítése és bemutatása révén pedig 
az ifjúsági célú tevékenységek népszerűsítésére és 
elterjesztésére. 

Hiszünk abban, hogy az egyes jó példák bemuta-
tása arra ösztönzi az ifjúsági és egyéb, fiatalokkal 
foglalkozó szektorok szereplőit, hogy testre szabva 
és tovább gondolva azokat, olyan hatást tudnak el-
érni szűkebb vagy tágabb környezetükben, melyek 
elősegítik annak a társadalomnak a megalakulását 
amiért nap mint nap dolgoznak.

MÓDSZERTAN

„Ha hatást akarunk gyakorolni másokra, a példamutatás nem csupán 
a legfontosabb, hanem az egyetlen célravezető dolog.” 

Albert Schweitzer
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Jó gyakorlatról akkor beszélünk, ha a lezajlott 
folyamat:
 › komplett folyamat és nem csak a folyamat egy 

eleme,
 › más folyamatokkal összehasonlítható,
 › sikeres, eredményes,
 › pozitív irányú (a folyamat megvalósulása alatt 

nincs egyéb negatív hatás),
 › hatékony (a lehető legkisebb ráfordítással érünk 

el eredményt, vagy az adott ráfordítással a lehe-
tő legjobb eredményt érjük el),

 › innovatív, tehát valami új, vagy jelentősen to-
vábbfejlesztett megoldást valósítottak meg, ami 
az eddig létezőktől különböző megoldásokat tud 
kínálni az adott területen,

 › létrehozása szükségletfeltáráson alapszik,
 › fenntartható módon valósul meg,
 › adaptálható.

A jó gyakorlatok lehetnek teljesen újak vagy más 
(szak)területekről behozott egyesített tudásokon is 
alapulhatnak.

A jó gyakorlatok dokumentálásához az alábbi, három 
fő szakaszra tagolható leíró rendszert alkalmaztuk:
a. A jó gyakorlat azonosítása érdekében fontos, 

hogy a dokumentáció tartalmazza a jó gyakorlat 
alapadatait, (elnevezés, kapcsolattartó, stb.) és 
azokat az információkat, amelyek a célcsoport-
ra-, valamint a megvalósításához szükséges 
erőforrásokra vonatkozóan tartalmaznak infor-
mációkat. 

b. A gyakorlat leírását egy komplex struktúrába 
célszerű ágyazni, amely a szükséglet felismeré-
sétől, a megvalósításon át, a folyamat lezárása 
után levont következtetésekig tart. 

c. Végül a jó gyakorlat validálásához és esetleges 
adaptálásához gyűjtöttünk információkat. 

A dokumentáció elkészítéséhez használható kér-
dőívet kiegészítettünk magyarázatokkal, amely a 
kérdések rögzítését segíti. 

AZ EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015- 
00001 PROJEKT EZT A CÉLT 
SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEI

A kiemelt projekt keretében a jó gyakorlatok 
gyűjtésének és bemutatásának célja az volt, hogy 
segítse az ifjúsági- valamint a kapcsolódó szakte-
rületeken megszülető és alkalmazott, az ifjúsági 
szakemberek által kidolgozott jó gyakorlatok ter-
jesztését, a már létező gyakorlatok továbbfejlesz-
tését. Eddigi munkánk során fontos feladatunknak 
tekintettük, hogy a jó gyakorlatok minél szélesebb 
körben legyenek hasznosak, és az ifjúsági terület 
és más ágazatok szintjeire, illetve szereplőire pozi-
tív hatást tudjanak gyakorolni.

A jó gyakorlatok gyűjtése során számos lehetősé-
get biztosítottunk azok bemutatására. A szakmai 
rendezvényeinken a partnerszervezetek, intézmé-
nyek folyamatosan mutatták be a tevékenységeiket, 
azok eredményeit, valamint a szakmai hírlevelünk-
ben is lehetőséget biztosítottunk a kiemelkedő 
eredmények szélesebb körben történő megismer-
tetésére. A jó példák egységes szerkezetű, átte-
kinthető bemutatására külön ezt a célt szolgáló 
adatbázist hoztunk létre, amelyet szakmai portá-
lunkon a https://unp.hu/jo-gyakorlatok aloldalán a 
szakmai közönség részére nyilvánossá tettünk. 

Fókuszban a fiatalok – Ágazatai és ágazatközi jó 
gyakorlatok nyomtatott kiadványunk a szakmai 
honlapon elérhető adatbázisból mutat be olyan 
jó gyakorlatokat, amelyek véleményünk szerint 
kiemelt figyelmet érdemelnek nem csak a szűk 
ifjúsági, hanem a kapcsolódó szakterületek szak-
emberei számára egyaránt. 

Jelen online kiadványunk pedig azokra a jó gya-
korlatokra fókuszál, melyeket főként hazai ifjúsági 
szervezetek valósítottak meg, s célcsoportuk a 
fiatalok voltak.
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Hogyan lehet a demokratikus folyamatokat meg-
mutatni a gyerekeknek? Hogyan lehet a pénz 
fogalmát, a pénzkezelést és a munka fontosságát 
átadni? Hogyan lehet sokkal tudatosabb felnőtteket 
nevelni? 

Ezeket a kérdéseket tették fel évekkel ezelőtt 
Gyula városában. A válasz pedig a ditzingeni test-
vérvárosból érkezett, ott egy évtizedek óta műkö-
dő jól bevált nyári program megismerése során 
találták meg a gyulaiak a megoldást. Átdolgozták a 
jó példát: figyelembe vették a településük adottsá-
gait, a gyerekek igényeit és a kitűzött célokat sem 
feledték el. A Mi egy Másért Közhasznú Egyesület 
2009 óta maximálisan a projekt mögé állt és folya-
matosan alakítják a szakmai alapokat, reagálnak 
az esetleg felmerülő, helyi és országos problémák-
ra is.

A Hetedhét Játékváros 
célja és feladata, hogy 

a 8-12 éves gyerme-
kekkel megis-

mertesse a de-
mokratikusan 

működő 
társadal-
mat, meg-
mutassuk, 
hogyan épül 
fel egy jól 
működő 
város, mit 
jelent a 
pénz és a 
„munka” 
fogalma. 
A projekt 

fontos alapelveinek tekinti az alapvető emberi és 
gyermekjogok megismertetését, az önkéntessé-
get, a környezetvédelemre, önállóságra nevelést, a 
kommunikáció, a kapcsolatépítő és problémameg-
oldó készség, képesség és a kreativitás fejleszté-
sét, valamint a konfliktuskezelés módszereinek 
elsajátítását.

A 10 nap során a Hetedhét Játékváros egy adott 
tematika köré épül, és a gyermekeket elrepítik az 
adott korba, vagy egy ismeretlen országba. A vá-
rosban vannak üzemeltetésért, működésért és ter-
melésért felelős műhelyek, melyek egy jól működő 
városban is megtalálhatóak. Több műhely is azért 
felelős, hogy demokratikus rend uralkodjon (önkor-
mányzat, választási iroda, bíróság, rendőrség).

Mindegyik műhelyben van egy vagy két felnőtt se-
gítő és fiatal kortárssegítő is, akik a gyermekeknek 
segítenek, de nem befolyásolják őket a döntéseik-
ben, munkájukban. A segítő feladata, hogy a nem-
formális pedagógia módszereivel a műhelyekbe 
becsempésszék azokat az elemeket, amin keresz-
tül a tudást és információkat átadják a résztvevő 
csemetéknek.

A segítők csapatában együtt munkálkodó önkén-
tesek, közösségi szolgálatos, kortárssegítést tanult 
fiatalok, ifjúsági szakemberek, aktív és nyugdíjas 
pedagógusok, megtanulnak együtt dolgozni még 
a szakmai és generációs különbségek ellenére 
is a projekt előkészítési, lebonyolítási és lezárási 
szakaszban.

A Hetedhét Játékváros nem csak azért tudott az 
elmúlt években sikeresen működni, mert népszerű 
a gyermekek körében, hanem azért is, mert szé-
les körű civil, önkormányzati és intézményei, helyi 
vállalkozói támogatottsággal bír.

01. HETEDHÉT JÁTÉKVÁROS

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

HELYSZÍN Gyula, Békés megye

TÍPUS Demokráciára nevelés

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért Közhasznú Egyesület  
5700 Gyula, Kossuth Lajos utca 19.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/hetedhet-jatekvaros-

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/hetedhet-jatekvaros-
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HELYSZÍN Salgótarján, Nógrád megye

TÍPUS Drogprevenció

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

HA-JÓ Gyermek-és Ifjúságsegítő Egyesület  
3141, Salgótarján (Zagyvaróna) Ötvözetgyár út 13.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/hajo-klub-ejszakai-
sportbajnoksag 

A HA-JÓ Gyermek - és Ifjúságsegítő Egyesület 
2001 óta azért tevékenykedik, hogy segítse a fiata-
lok önállóságának kialakulását, fejlessze önisme-
retüket és döntéshozatali készségeiket. A HA-JÓ 
Klub Zagyvaróna peremkerületén, a Bátki József 
Közösségi Házon belül működik. 

Ez a közösségi tér ad otthont a péntek éjszakán-
ként zajló „Éjszakai Sportbajnokság” nevű kezde-
ményezésnek. A drogprevenciós, mentálhigiénés 
programsorozat 2002 októberében indult, amely 
éves szinten, 42 alkalommal összesen 1400 fiatalt 
mozgat meg.

Célcsoport elsősorban azok a serdülő, valamint 
ifjúkorú 12-29 évesek, akik Zagyvarónán és közvet-
len vonzáskörzetében (Rónafalu, Rónabánya) élnek, 
szociális, társadalmi akadályokkal küzdenek, 
peremkerületben élő, peremhelyzetben lévő hátrá-
nyos helyzetű fiatalok.

A projekttel a szervezők szeretnének az utcán 
csavargó, kallódó fiatalok számára olyan péntek esti 
alternatív időtöltési lehetőséget nyújtani, amellyel 
megelőzhető, hogy drogárusok és bűnözők rossz 
irányba tereljék őket, vagy bűncselekmény áldoza-
tai legyenek, ehelyett a program keretében tiszta 
eszközökkel versenyezzenek, és észrevétlenül egy 
pozitív minta hatása alá kerüljenek.

A program a mai napig tart a HA-JÓ Klubban.  
A fiatalok minden pénteken 18.00-22.00 óráig kü-
lönféle alternatív szórakozási lehetőségeket pró-
bálhatnak ki. 

Az elmúlt években a fiatalok szívesen töltik a HA-
JÓ Klubban szabadidejüket és vesznek részt ren-
dezvényeiken, sőt sokan később segítőként térnek 
vissza a programokra. Az Éjszaki Sportbajnokság 

megvalósítása során tapasztalatcsere és szakmai 
segítségnyújtás szempontjából számos különböző 
ágazati (pl. oktatás, egészségügy) együttműködés 
is született.

A projekt ötletének megszületésében alapvető 
szerepet játszott Dr. Faragó Sándor a „Pingpong 
doki”, aki gyermekorvosként éjszakai pingpongbaj-
nokságokat szervezett, és létrehozta a Magyaror-
szági Éjféli Sportbajnokság Egyesületet. 

A rendezvény számos előkészületi munkát igényel 
(pl. eszközök átnézése, meghívók kiküldése, büfé 
szolgáltatás beszerzése, egyeztetések  
önkéntes segítőkkel, együttműködő 
szervezetekkel). A Sportbajnokság  
megnyitóval kezdődik. Ezután lehet 
jelentkezni és választani, hogy ki mi- 
lyen sportágban szeretne versenyezni.  
A nevezéseket önkéntes fiatalok vezetik. 
A versenyek közben az együttműködő 
szervezetek tagjai szakmai segítség-
nyújtásban és palacsintasütésben is 
segítenek. A Bajnokság vége eredmény-
hirdetéssel és a díjak kiosztásával zárul. 

Jelenleg komoly hiány mutatkozik biz-
tonságos, és a fiatal korosztály számára 
vonzó közösségi terekből. Bizonyos, 
hogy a civil szféra egyedül, saját forrá-
saiból sem létrehozni, sem fenntartani 
ezeket a helyeket nem tudja. Az ágazati 
együttműködés minőségi javulása akár 
egy normatív támogatási rendszert is 
eredményezhet, ehhez mindenképpen 
hozzájárulhat a fentiekben ismertetett 
program is. 

02. HA-JÓ KLUB- ÉJSZAKAI SPORTBAJNOKSÁG

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/hajo-klub-ejszakai-sportbajnoksag
https://unp.hu/jo-gyakorlatok/hajo-klub-ejszakai-sportbajnoksag
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„Szenvedélyünk az egészség” vetélkedőt Békés-
csaba Megyei Jogú Város 1996 őszén rendezte meg 
először a 7. és 10. osztályos tanulók 5-5 fős csapa-
tainak. A vetélkedő hagyományteremtő céllal került 
évente megrendezésre, folyamatosan követve a 
diákok megváltozott igényét és szükségleteit.  
A vetélkedő célja az egészségfejlesztés során 
kapott ismeretek gyakorlati alkalmazása, játékos, 
szórakoztató formában, közösségépítő jelleggel.

A különböző legális és illegális szerek fogyasztá-
sa 1995-1999 között jelentősen növekedett Ma-
gyarországon és Békés megyében is. A probléma 
elérte az oktatásban részvevő fiatalokat is, aminek 
a kezelésére az őket ellátó rendszerek még nem 
készültek fel.

A vetélkedőn általános- és középiskolai csoportok 
vettek részt, amelyek tagjait előzetesen az intéz-
ményi felkészítők a témában releváns információk-
kal készítették fel. A csapatversennyel a szervezők 
célja a fiatalok pozitív élménnyel való feltöltése 

volt, hiszen a közös élmények 
gyűjtése, a közös feladatmeg-

oldás mind hozzájárult 
ahhoz, hogy a diákok 
ne csak száraz ténye-
ket és elrettentő példá-
kat ismerjék meg.  
A vetélkedő Békéscsa-
ba forgalmas utcáin 
került megrendezésre, 
mellyel a szervezők 
célja a helyi lakosok 
érzékenyítése is volt. 

A „szenvedélyünk az egészség” ve-
télkedő egy délután programja, ami 

12.30-tól 17 óráig tart, azonban az egészséges 
életmóddal kapcsolatos témakörök feldolgozását 
a felkészítők már a versenyt megelőzően meg-
kezdik a csapatokkal. A vetélkedő az egészségnek 
mindig egy kiemelt szegmensével foglalkozik, 
ami évről-évre egymásra épül. Pl: - egészséges 
táplálkozás, - káros szenvedélyek, - testmozgás, - 
elsősegélynyújtás, - védőoltásokkal megelőzhető 
betegségek, - környezetvédelem, - fogyatékosság-
gal élők, -stresszkezelés.

A csapatok a regisztrációt követően, menetlevelet 
és térképet kaptak, ami alapján öt vagy hat állo-
máshelyet kellet a városban megtalálni és ott időre 
egymást segítve feladatokat megoldani. Az állo-
máshelyeken a programban résztvevő szervezetek 
állítottak össze játékos feladatokat, aminek célja új 
ismeretek átadásán túl, azok gyakorlati megerősí-
tése, a közös cselekvés megteremtése volt.

A „Szenvedélyünk az egészség” vetélkedő a 
fiatalok egészségtudatosságának növelésére tett 
kezdeményezésként indult. Az egészségnevelésben 
a résztvevők aktív szerepvállalását kívánták erősí-
teni, a napi gyakorlattól eltérően játékos formába, 
úgy, hogy az akkor jelentkező és az azóta is problé-
maként jelenlévő drogproblémával foglalkoztak egy 
kicsit másként. Nem célzott információ átadására 
törekedtek, nem elrettenteni kívánták a fiatalo-
ka, hanem pozitív élménnyel, interaktív formában 
építették az iskolai közösségeket. A vetélkedő nem 
a hagyományos iskolai megmérettetésként jelent 
meg a diákok napjában, nem az „él tanulóknak” ké-
szült, hanem egymást támogató csapatoknak, ahol 
mindenki fontos, és az ismereteket össze kell adni. 
Az egészség magánügyét jó értelemben kívánták 
közügyért, népegészségügyért tenni.

HELYSZÍN Békéscsaba, Békés megye

TÍPUS Drogprevenció

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető fórum 
5600 Békéscsaba

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/szenvedelyunk-az-egeszseg-
varosi-vetelkedo

03. „SZENVEDÉLYÜNK AZ EGÉSZSÉG”  
VÁROSI VETÉLKEDŐ

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/szenvedelyunk-az-egeszseg-varosi-vetelkedo
https://unp.hu/jo-gyakorlatok/szenvedelyunk-az-egeszseg-varosi-vetelkedo
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A jó gyakorlat elsődleges célcsoportját a gyere-
kek, fiatalok alkotják. Mellettük másodlagos cél-
csoportként jelennek meg a fiatalokat támogató 
felnőttek, pedagógusok, ifjúságsegítők, szülők.  
A jó gyakorlat fő célkitűzése az, hogy megismer-
kedjenek a résztvevők különböző a fogyatékkal  
élők mindennapjaival (látássérültek, siketek,  
némák, mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékos-

sággal élő csoportok alkotják a tapasztalati 
szakértőket). Egy-egy ilyen nap alkalmá-

val akár több száz embert is elérnek.

A kezdeményezés abból a célból 
jött létre, hogy segítségével meg-

történjen a többségi társadalom 
érzékenyítése a hátránnyal küzdők, 

hátrányos helyzettel/kevesebb lehető-
séggel rendelkező, bármilyen fogya-
tékossággal élők irányába. Fő mo-
tivációjuk az volt, hogy a hátrányos, 
megkülönböztetett célcsoportot 
közelebb hozzák a többségi társada-
lomhoz. A megvalósítás során több 

szervezettel, tapasztalati szakér-
tővel dolgoznak együtt. A Vakok 

és Gyengénlátók helyi szerveze-
tével, a SINOSZ-szal és egyéb 
fogyatékos üggyel, érdekvéde-
lemmel foglalkozó szervvel.

A projektet először 2009-ben valósította meg a 
szervezet, és azóta elmondható, hogy folyama-
tosan és rendszeresen - reagálva a helyi igényre 
- kerül megszervezésre. Egy-egy ilyen nap során 
lehetőségük nyílik a résztvevőknek world cafe 
jelleggel többféle csoporthoz kapcsolódni és meg-
ismerkedni az adott célcsoport specifikumaival. 
Az eseményeken nem csak elsőkézből származó 
információkat kapnak a résztvevők, de lehetősé-
gük van megismerkedni olyan embertársaikkal 
is, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, és 
lehetőséget kapnak belehelyezkedni a fogyatékkal 
élők mindennapjába is; így például kipróbálni a 
kerekesszéket, megtapasztalni milyen vakvezető 
kutyára hagyatkozva eljutni egyik pontról a másik-
ra, stb. Az előítéletek lebontásában óriási szerepe 
van a tapasztalati tanulásnak, a többségi társada-
lom tagjainak és a fogyatékkal élők csoportjainak 
találkozásának. A célcsoport tekintetében mindig 
a helyi igényekre reagálnak. 

A jó gyakorlat eszközigénye minden esetben attól 
függ, hogy melyik szervezettel dolgoznak együtt, 
illetve, hogy mely fogyatékossági típusokat kí-
vánják bemutatni. Látássérültek esetén minden 
alkalommal bemutatásra kerülnek az ő életüket 
könnyítő segédeszközök, adott esetben vakvezető 
kutya is kíséri az előadásokat. Ki lehet a rendez-
vényen próbálni a kerekesszéket is. Minden eset-
ben olyan előadókat hívnak meg ezekre a napokra, 
akik tapasztalati szakértőként a saját megélésü-
ket tudják átadni a résztvevők számára. Emellett 
fontosnak tartják, hogy a résztvevők maguk is 
tapasztalatot szerezzenek arról, hogy milyen ne-
hézséggel kell megküzdenie egy-egy fogyatékos-
sággal élő személynek a mindennapok során.

HELYSZÍN Magyaralmás, Fejér megye

TÍPUS Érzékenyítés

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Európa Ifjúsága Egyesület 
8071 Magyaralmás, Fő utca 47.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/adj-eselyt-masnak

04. ADJ ESÉLYT MÁSNAK!

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/adj-eselyt-masnak
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HELYSZÍN Debrecen, Hajdú-Bihar megye

TÍPUS Érzékenyítés

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Kisné Dr. Takács Judit  
magánkezdeményezés

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/angyalborze 

Az Angyalbörzék megvalósítása Debrecenből 
indult, magánkezdeményezésre. Hogy miért 
Angyalbörze? Mert az ajándékozók börzeszerűen 
válogathatnak a kívánságok között.

A megvalósítás 9 éve kezdődött, és minden évben 
karácsonyi akcióként valósul meg ma már számos 
városban. Célja, hogy a karácsonyi adományozást 
személyessé tegye, ami a megajándékozottak 
valós igényein alapul. Minden évben hátrányos 
helyzetű fiatalok kívánságait gyűjtik össze, egy 
mindenki által elérhető online táblázatban, ahol 
a kívánság teljesítéséhez fel lehet iratkozni az 
adományozóknak. 

A szervezők minden évben felke-
resnek olyan szociális intézményeket, 
ahol rászoruló gyermekek, fiatalok 
élnek (lakásotthonok, gyermekott-
honok, stb), és egy listát készítenek 
arról, hogy az ott élők mire vágynak, 
mit szeretnének karácsonyra.  
A szervezők ezt a listát teszik közzé, 
ahova az adományozók beírhatják 
saját nevüket ahhoz a gyermekhez, 
akinek a kívánságát teljesíteni szeretnék. 

Központi tartalmi elemként kiemelhető a sze-
mélyes ajándékátadás, a valós kapcsolat a fiatal 
és az adományozója között. Az ajándékozók egy 
közös rendezvényen, személyesen tudják aján- 
dékaikat átadni a gyermekeknek, a fiataloknak, 
akik egy kis műsorral készülnek köszönetként.  
Az ajándékátadást követően a résztvevők által ho-
zott, vagy a szervezők által felajánlott sütemények 
és üdítők fogyasztása mellett lehetőség nyílik a 
beszélgetésre, a különböző emberi sorsok megis-
merésére. Minden adományozó Angyalreferenciát 

kap, amivel szívesen fényképezkednek, és amit 
szívesen osztanak meg közösségi oldalakon, ezzel 
reklámot csinálva a kezdeményezésnek. 

A célcsoport Debrecenben mindig állami gondos-
kodásban lévő fiatalok, azonban ez városonként 
eltérő lehet. Van, ahol családok átmeneti ottho-
nával működnek együtt a szervezők, de van, ahol 
egyszerűen csak rászoruló családokat, gyermeke-
ket, fiatalokat gyűjtenek össze, a kívánságaikkal.

A kezdeményezés futótűzként terjedt el a közös-
ségi médiában, nem volt igazán szükség a külön-

böző ágazatok bevonására, maguktól 
jelentkeztek cégek, önkormányzatok, 

civilek a kívánságok teljesítésére.

A cél elejétől kezdve az adaptálha-
tóság volt, hogy a rendezvény minél 

több helyszínen, azonos arculattal 
jelenjen meg.

Ami szükséges hozzá: néhány jó 
szervezőkészséggel rendelkező 
lelkes megvalósító, egy helyszín, 

ahol az adományozás a létszámnak megfele-
lően kényelmesen megtörténhet, valamint online 
felületek a kivitelezéshez, esetleg a résztvevők 
megvendégelésére sütemények és üdítők.

A kezdeményezés nagy sikereket ért el. Debre-
cen után csatlakozott a megvalósításhoz Buda-
pest, Nyíregyháza, Veszprém, Győr, Mosonma-
gyaróvár, Székesfehérvár, Békéscsaba, Szeged. 
Legtöbbször civil szervezetek égisze alatt szer-
veződik, és több száz fiatal álmát váltották már 
valóra. Önkormányzatok, oktatási intézmények, 
cégek, és magánemberek egyaránt csatlakoztak 
már a kezdeményezéshez.

05. ANGYALBÖRZE

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/angyalborze
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Fő célkitűzésük a nehéz sorsú családokban élő 
gyerekek segítése. Az Írók a szegény sorsú gye-
rekekért nevű, Facebookon működő csoportban 
időről időre licitre bocsájtanak írók, költők által 
felajánlott kéziratokat, dedikált kiadványokat. A 
befolyt összegből rászoruló, főként hajdúböször-
ményi családokat, gyermekeket támogatnak, de 
volt már példa célzottan indított gyűjtésre is. Min-
den hónapban 6-7 licitet indítanak, aminek össze-
géből a rászorulókat tudják támogatni.

A kezdeményezés elindítását egy meghatározó 
személyes tapasztalat váltotta ki, ami hatására 
a kapcsolati hálózat feltárásával és „izzításá-
val” megtörtént az első licit, amit egy budapesti 
hajléktalanszállónak és gyermekétkeztetőnek 
ajánlottak fel. Több évig támogattak ilyen módon 
zeneiskolát hangszerek adományozásával, majd 
ismét egy személyes tapasztalat hatására a sze-
génysorsú családok és gyermekek támogatását 
tűzték ki célul.

Az írók a szegény sorsú gyerekekért nevű Face-
book csoport 2016 óta működik nyilvános közös-
ségként töretlen rendülettel. Itt hirdetik meg az 
írók, költők által felajánlott műveket licitre, és a 
csoport tagjai a poszthoz való hozzászólásokban 
tehetik meg felajánlásaikat, majd a legnagyobb 
összeget felajánlónak postázzák az árverésre 
bocsátott tárgyat. Az évek során a költők és írók, 
akikkel kapcsolatban állnak, is elkezdték szív-
ügyüknek tekinteni a kezdeményezést és postán, 
vagy személyesen Budapesten az Írók boltjába 
leadva juttatják el a licitre szánt kéziratokat.

A célcsoportuk a nélkülöző, mélyszegénységben 
élő gyermekek és családjaik. Több karitatív szer-
vezettel is partnerségben állnak, így biztosítva 

a felajánlások, tartós élelmiszerek, esetenként 
pénzösszeg jó helyre kerülését. 

A kezdeményezést az ötletgazdán túl még két 
állandó személy támogatja, egy személy, aki a fel-
ajánlott kéziratot közzé teszi és levezeti a licitet, 
valamint aki a nyertes számára eljuttatja a meg-
vásárolt kéziratot, dedikált kiadványt. Az ötletgaz-
da pedig a kéziratokat, köteteket felajánló írókkal 
és költőkkel egyeztet és tartja a kapcsolatot. 

Az adományokat személyesen juttatják el a 
rászorulóknak. A partneri kapcsolatoknak kö-
szönhetően mindig olyan formában igyekeznek 
segíteni, ahogy az szüksége; így nem csak élelmi-
szer csomagot vásárolnak és továbbítanak, de volt 
már példa számlák kifizetésének átvállalására 
vagy éppen pénzösszeg adományozására. Az évek 
során egyre több támogatójuk is akad, akik nem 
csak a különböző kéziratok megvásárlásával, de 
adományozóként is segítenek a bajba jutottakon.

HELYSZÍN Hajdúböszörmény, Hajdú-Bihar megye

TÍPUS Esélyegyenlőség

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör Közhasznú Egyesület 
4220 Hajdúböszörmény, Deák Ferenc utca 2. 

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/irok-a-szegeny-sorsu-
gyerekekert

06. ÍRÓK A SZEGÉNYSORSÚ GYEREKEKÉRT

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/irok-a-szegeny-sorsu-gyerekekert
https://unp.hu/jo-gyakorlatok/irok-a-szegeny-sorsu-gyerekekert
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A kezdeményezés a CsakAzértIs! Mozgalomnak 
köszönhetően jött létre civil szervezetek összefogá-
sával. Célja, hogy azok is biztonsággal és akadály-
mentesen szórakozhassanak, akik kerekesszékben 
ülnek, szájról olvasnak, vagy fehér bottal járnak, 
esetleg vakvezető kutyára van szükségük, így el-
sődleges célcsoportja a fogyatékkal élő személyek.

Az események másik célja az esélyegyenlőség és 
az érzékenyítés jegyében az, hogy ne csak azok az 
érdeklődők jelenjenek meg az eseményen, akiknek 
valamilyen fogyatékossággal kell együtt élniük a 
mindennapokban, hanem egészséges „társaikat” is 
örömmel látják, így építve ki „hidat” közöttük. 

A rendezvényeken a szegedi civil élet számos kép-
viselője, alapítványok, egyesületek is rendszere-
sen jelen vannak. A sorozat keretében időről időre 
bemutatkozási lehetőséget biztosítunk olyan civil 
kezdeményezéseknek, formációknak, társulatok-
nak, zenekaroknak, akik amellett, hogy még izgal-
masabbá, sokszínűbbé teszik a rendezvényt, pozitív 
inspirációt jelenthetnek a sérült emberek, valamint 
ép társaik számára. 

A szervezők kiemelten fontosnak érzik, hogy a 
többségi társadalom képviselőinek megmutassák, 
milyen kihívásokkal kell szembenézniük azoknak, 
akik nem tudnak csak úgy, egyszerűen besétálni 
egy szórakozóhelyre és elvegyülni a tömegben. 
Ezért a CsakAzértIs!Bulik alkalmával bárki kipró-
bálhatja, milyen érzés például kerekesszékben 
ülve, vagy éppen bekötött szemmel szórakozni.

Helyszín a szegedi IH Rendezvényközpontot, hisz 
ez az egyetlen hely Szegeden, ahol biztosítva van-
nak a mozgáskorlátozottak számára a lehetőségek 
az akadálymentes közlekedésre.

Az esemény már öt éve töretlen népszerűségnek 
örvend, minden évben nagy az érdeklődés; mini-
mum ötven fő vesz részt az egyes rendezvényeken. 
A CsakAzértIs!Bulit a kezdetektől nagy figyelem 
övezi a szegedi sajtó részéről, megjelentek már té-
vében, rádióban és az interneten is. A rendezvények 
életre hívásával jelentősen hozzájárulnak ahhoz, 
hogy azok az emberek, akik az élet más területén 
hátránnyal indulnak, az „bulikon” egyenértékű 
embernek érezhessék magukat, hasonlóképp, mint 
a társadalom „egészséges” tagjai. Az esemény 
következtében életre szóló barátságok és kapcso-
latok jöttek létre.

A szervezők hosz-
szú távú terveik között 
szerepel, hogy az ország 
más városaiba is 
elvigyék a ren-
dezvényt, hogy 
minél töb-
beknek 
teremt-
hessenek 
akadálymen-
tes szórako-
zási lehetősé-
get, és hogy a 
lehető legszé-
lesebb körben 
hívhassák fel 
a figyelmet 
a toleran-
cia, az el-
fogadás és az 
akadálymente-
sítés fontosságára. 

HELYSZÍN Szeged, Csongrád-Csanád megye

TÍPUS Esélyegyenlőség

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány 
6724 Szeged, Fűrész u. 16.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/csakazertis-buli

07. CSAKAZÉRT IS! BULI

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/csakazertis-buli
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Magyarországon egyre kevesebb a magyarok-nem 
magyarok, romák-nem romák közötti kapcsolódási 
pont, társadalmi értelemben egyre inkább növek-
szik a távolság, amely - a demográfiai adatokat 
elnézve - nagyon aktuális és égető probléma az 
ország számára is. 2020-ban a COVID-19 járvány 
okozta helyzetben még nehezebb helyzetbe kerül-
tek a jó gyakorlat megvalósítói által már támoga-
tott célcsoportok, így mentorprogramot indítottak, 
amely során online segíti a diákokat a tanulásban 
egy-egy mentor.

A projekt és ezzel együtt a jó gyakorlatot megva-
lósító csoport neve szimbolikus jelentéssel bír. A 
KOHÓ = KapcsOlati - HálÓ név utal a rendszervál-
tás után csődbe ment ózdi acélműre is, mely na-
gyon sok alacsonyan képzett helybeli és környék-
beli lakosnak adott munkát. A csoport egyik célja, 
hogy visszahozza azt a jó világot, ami akkor volt, 
amikor még a kohó működött, és keresik a periféri-
ára szorult főleg roma közösségekkel a találkozás 
lehetőségét.

A csoport, s ezzel együtt a projekt 2016-ban 
indult, és első lépésekén összegyűjtötték azokat 
a fiatalokat és felnőtteket, akik érzékenységet 
mutattak a téma iránt. Az így alakult közösség 
megvizsgálva a helyi igényeket és feltréképezve a 
szükségleteket a közös értékteremtés érdekében 
kezdte meg munkásságát. A rendszeres találkozá-
sok hívták életre a KOHéziÓ-t, az évente megtartott 
kongresszust, ahol tapasztalatcsere mellett au-
tentikus forrásból bővíthették ismereteiket a roma 
kultúráról és társadalomról. 

A KOHÓ abban különbözik a többi, hátrányos 
helyzetűek segítésében tevékenykedő szervezet-
től, hogy felmérik a legégetőbb szükségleteiket és 

azokban kívánnak a támaszuk lenni. Nem egyszeri 
támogatást adnak, hanem folyamatosan kapcso-
latban vannak a célcsoport tagjaival, nemcsak a 
pillanatnyi helyzetükön javítanak, hanem kísérik 
őket egy lehetséges fejlődési úton. Ezért is keres-
ték elsősorban a gyerekekkel a kapcsolatot, őket 
bevonva, velük együttműködve. 

A csoport célja, hogy helyben, Ózdon, a kialakuló 
és felmerülő igényekre reagáljanak, így számos 
program mellett mentor programot is indítottak. 
A mentorprogramba önkénteseket toboroztak, 
olyan pályaválasztás előtt álló 8. osztályos tanu-
lók számára, akiknek segítségre volt szükségük a 
tanulásban. A program célja, hogy ezek a fiatalok 
bent maradjanak az oktatásban és megszerezzék 
a középfokú végzettséget. A mentorok hetente 
egyszer 45 percben segítenek a fiatalok számára 
online formában, hétvégén vagy hétköznap. 

HELYSZÍN Ózd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

TÍPUS Esélyegyenlőség

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Új Város Alapítvány 
1088 Budapest, Rákóczi út 29. I/5.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/koho-kapcsolati-halo

08. KOHÓ KAPCSOLATI HÁLÓ

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/koho-kapcsolati-halo
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HELYSZÍN Orosháza, Békés megye

TÍPUS Esélyegyenlőség

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
5900 Orosháza, Ond u. 18.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/ne-itelj-elsore-fotokiallitas 

A Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület 
és a Norvég Civil Alap pályázatot írt ki a No Hate 
Speech Mozgalom keretein belül (Szelíd szavakkal 
a gyűlölet ellen projekt). Az Orosházi Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat a kiírásra egy sztereotípiák 
leküzdését segítő fotókiállítással pályázott, és nyert!

A cél az volt, hogy olyan Orosházán élő/dolgozó 
embereket mutassanak be, akikre illik bármely – a 
köztudatban létező - előítélet, ők viszont rácáfol-
nak erre magánéletükkel, hobbijukkal vagy foglal-
kozásukkal. Összesen 12 képpár született, melyek 
elkészítésében nagy szerepet játszott egy helyi 
fotós és egy fotóstúdió.

A kiállítás 2015. októberében valósult meg a 
településen 3 helyszínen, sikeres volt, sok pozitív 
visszajelzést kapott. Ezután felkerültek a képek a 
kiállítás közösségi oldalára és azóta, a szervezők 
számára is hihetetlen sikereket ért el. Több orszá-
gos televíziós műsorban és különböző lapokban 
hírt adtak róla, valamint az ország számos telepü-
lésén ki is állították a képeket.

A kiállítás alapötlete egy interneten található kép-
ből indult ki (kislány, kezében háta mögött fegyver-
rel, mellette gyanús külsejű férfi, kezében virág-
csokorral). A kiállítás értelemszerűen a vizuális 
típusúakat célozza meg, korosztálytól függetlenül. 
Mivel elsősorban orosháziaknak szánták a képeket, 
fontosnak tartották, hogy olyan személyek szere-
peljenek ezeken, akiket sokan ismernek, az utcán 
is találkozhatnak velük. Azért is tartották ezt szem 
előtt, mert így hitelessé válnak az előítéletekre 
adott cáfolatok, hiszen tudják, hogy nemcsak a fotó 
erejéig léteztek.

A fotósorozat elkészülésében elsősorban magá-
nemberek vettek részt, segítve az Orosházi Gyer-

mek- és Ifjúsági Önkormányzat munkáját. Az első 
kiállítás a Petőfi Művelődési Központban valósult 
meg a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával 
együttműködésben. A későbbiekben helyi és az 
ország más pontjain működő oktatási intézmé-
nyek és civil szervezetek is bemutatták a képeket 
együttműködési megállapodás keretében. Ide 
adott esetben ellátogattak a „modellek” is egy-
egy beszélgetés erejéig, további hitelességet adva 
az üzenetnek.

A kiállítás anyagát bárki számára elérhetővé teszi 
a szervezet digitálisan, vagy papír alapon. Hasznos 
lehet az ország bármely településén, viszont ere-
deti célját, ill. a maximális hatást akkor érik el az 
ehhez hasonló kezdeményezések, ha helyi szerep-
lők bevonásával valósulnak meg.

A megvalósításhoz szük-
ség van: modellekre, akik 
adott esetben igény szerint 
beszélgetésben is részt 
vesznek, fotósra, helyszínre 
a fotózáshoz, amennyiben 
nyomtatásban is megjelenik, 
nyomdára, üvegezésre, kiállí-
tó hely(ek)re, közösségi oldalra 
a népszerűsítéshez.

A huszonéves múlttal rendelkező 
Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzatnak eddig ez a kiállítás volt 
az egyetlen országos népszerűség-
nek örvendő kezdeményezése. Bár a 
szervezet tevékenységei és céljai helyi 
szintűek, mégis jó érzéssel tölti el a 
tagokat, hogy nagyobb körben is hallat-
tak magukról. 

09. „NE ÍTÉLJ ELSŐRE!” FOTÓKIÁLLÍTÁS

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/ne-itelj-elsore-fotokiallitas
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HELYSZÍN Levél, Győr-Moson-Sopron megye

TÍPUS Fiatalok érdekvédelme és képviselete

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Levél Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
9221 Levél, fő utca 30.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/gyok-azaz-level-gyermek-es-
ifjusagi-onkormanyzat

Levéli Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYÖK) 
1992-ben alakult meg, azóta is töretlenül dolgo-
zik. Testülete 1 polgármesterből és 9 képviselőből 
áll, mandátumuk 2 évre szól. Gyakran gyűlnek a 
GYÖK testülete mellé segítők, akik bár nem lettek 
megválasztva, szívesen részt vesznek a szervezet 
munkájában. A 2 évente megtartott választáson 
minden 12-25 év közötti levéli lakos indulhat, így ők 
is könnyen a „csapat” tagjai lehetnek.

A GYÖK keretében a fiataloknak lehetőségük van a 
tapasztalati tanulás segítségével a demokráciáról 
és az aktív állampolgárságról ismereteket szerez-
ni, élményeket gyűjteni. Sokszínű tevékenységet 
végeznek a helyi közösség életében. Segítőjük a 
falu „kultúrosa”. Részt vesznek a település 
közösségi életében. Rendszeresen 
szerveznek programokat fiatalok-
nak különböző témákban, illetve 
a község nagyobb rendezvényein is 
segítenek gyerekeknek, fiataloknak 
szóló programokkal. Az Önkormány-
zat felé kommunikálják a fiatalok 
igényeit, képviselik érdekeiket. Az Önkor-
mányzattal szoros és jó kapcsolatot ápolnak.

A GYÖK célja, a falu ifjúságának összefogása, 
közösséggé szervezése, a gyermekek érdekei-
nek védelme és képviselete, a falu fejlesztése és 
szépítése, hagyományainak ápolása, valamint a 
környezet védelme, kulturális, sport- és szaba-
didős programok szervezése, valamint az egész-
séges életmódra való ösztönzés, és a demokrácia 
szabályainak megismerése és megismertetése a 
fiatalok körében.

A GYÖK a fenti célok elérése érdekében részt vesz 
minden, a gyermekeket és az ifjúságot érintő és 

érdeklő kérdésben véleményt nyilvánít, javaslatokat 
ad, részt vesz a falu fejlesztését és mindennapi éle-
tét befolyásoló tervek (fejlesztési, közművelődési, 
sport és egyéb) kidolgozásában.

A GYÖK összefogja a falu fiataljait. Rendezvényein 
joga van minden levéli fiatalnak részt venni, véle-
ményt mondani, javaslatot tenni, valamint érdekvé-
delmet kérni.

Az ifjúsági érdekvédelmi és érdekképviseleti 
tevékenység keretében igyekeznek minél több 
beleszólási lehetőséget biztosítani a helyi fiatalok-
nak. Egyrészt ifjúsági falugyűlésen is felszólalhat-
nak, másrészt az évente megtartott „GYÖK óra” 

keretein belül az iskolásokat játékosan vonják 
be az ötletelésbe. Felmérik, hogy mit 
változtatnának programokon, milyen új 

rendezvényeket szeretnének. Igye-
keznek tudatosítani bennük, hogy 
hozzájuk fordulhatnak a kortársaik 

bármilyen ügyben. Ha szükséges 
jelzik a felmerült igényeiket az 

Önkormányzat felé.

A települési önkormányzaton túl a falut beháló-
zó helyi közösségekkel is jó kapcsolatot ápolnak, 
kölcsönösen segítik egymás munkáját. A falu ki-
sebb-nagyobb rendezvényeinek megszervezésében 
és lebonyolításában is rendszeresen részt vesznek. 

A gyermek- és ifjúsági önkormányzatok országos 
szervezete, azaz a Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzati Társaság (GYIÖT) tagcsoportja, annak 
megalakulása óta. Az ország több Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzatával is jó a viszonyuk. Több 
környékbeli település ifjúsági közösségével is fel-
vették már a kapcsolatot.

10. GYÖK – LEVÉLI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/gyok-azaz-level-gyermek-es-ifjusagi-onkormanyzat
https://unp.hu/jo-gyakorlatok/gyok-azaz-level-gyermek-es-ifjusagi-onkormanyzat


ÁGAZATI JÓ GYAKORLATOK GYŰJTEMÉNYE | 15

HELYSZÍN Kecskemét, Bács-Kiskun megye

TÍPUS Fiatalok érdekvédelme és képviselete

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.
Kecskeméti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/vip-nap--varosi-ifjusagi-
parbeszed-nap

A VIP nap (Városi Ifjúsági Párbeszéd Nap) nem 
más, mint amikor helyi fiatalok, ifjúsági szol-
gáltatók és döntéshozók találkoznak, véleményt 
cserélnek és közösen gondolkodnak a fiatalokat 
érintő települési fejlesztéseken, illetve kihívásokon. 
Az elmúlt évek forgatókönyve szerint, a fiatalok a 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése szakbi-
zottságainak rendhagyó üléseibe kapcsolódhatnak 
be a párbeszédnap során.

A bizottságok munkáját, szakmai területeit és a 
bizottsági munka által érintett ifjúsági témákat a 
szakbizottság egy-egy jelen lévő képviselője mutat-
ja be. Ezt követően a rendhagyó bizottsági ülésen 
napirendre és megvitatásra kerülnek a résztvevők 
kérdései és felvetései. Egy-egy ülés 40 percig tart, 
a résztvevők forgó rendszerben három bizottság 
munkájába tudnak bekapcsolódni.

A résztvevők elsődlegesen helyi általános iskolai, 
középiskolai és felsőoktatásban tanuló fiatalok. 
Minden évben megrendezésre kerül ez a rendez-
vény. Kezdetben a Hírös Agóra munkatársai kezdtél 
el szervezni, majd a Kecskeméti Gyermek-és Ifjú-
sági Önkormányzat létrejöttével (informális csoport 
2015-től), majd a KGYIÖK háttérszervezete létrejöt-
tével HIFI (2018) a fiatalok vették át a teljes szer-
vezést és a Hirös Agóra munkatársai mentorként 
támogatják ezt a folyamatot. Így ez a rendezvény 
több mint 10 éves múltra tekint vissza.

Kecskemét városának mindig is fontos volt, hogy 
a helyi kérdésekbe, ügyekbe becsatornázzák a 
fiatalok véleményét, meglátásait és ezeket beépítve 
tudjanak meghozni a fiatalokat is érintő helyi dön-
téseket. Mivel a döntéshozók kíváncsiak a fiatalok 
véleményére és a fiatalok is szívesen kapcsolódnak 

be a kérdések megvitatásába, így ez a rendezvény 
mindig nagyon jó tapasztalatokkal zárul. A fiatalo-
kon kívül helyi döntéshozók, ifjúsági szakemberek 
és a fiatalokkal érkező pedagógusok is részt vesz-
nek a VIP napon.

A megvalósítók a Hírös Agóra ifjúságfejlesztés 
szakmai terület munkatársai, akik kezdetben szer-
vezőként, majd mára már mentorként segítik ezt 
a rendezvényt. A rendezvényt segíti a Kecskeméti 
Ifjúsági Kerekasztal is, mely a helyi ifjúsági civil 
szervezeteket fogja össze, ami egy nemformális 
összefogás. További megvalósító 2015 óta a Kecske-
méti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat és a civil 
háttérszervezet a HIFI – Hírös Fiatalok Egyesület.

A program hozadéka, hogy párbeszéd alakul ki 
a döntéshozók, ifjúsági szakemberek és fiatalok 
között, így véleményt cserélnek és közösen gondol-
kodnak a fiatalokat érintő települési fejlesztéseken, 
illetve kihívásokon. Ezeket a nézőpontokat, vála-
szokat pedig lehetőségük van a döntéshozóknak 
beépíteni a fiatalokat érintő helyi döntésekbe, így 
hosszútávú együttműködés tud kialakulni és a fia-
talok is azt érzik, hogy van lehetőségük beleszólni 
a helyi, őket érintő kérdésekbe.

 

11. VIP NAP – 
VÁROSI IFJÚSÁGI PÁRBESZÉD NAP

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/vip-nap--varosi-ifjusagi-parbeszed-nap
https://unp.hu/jo-gyakorlatok/vip-nap--varosi-ifjusagi-parbeszed-nap
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HELYSZÍN Budapest IX. kerület, Budapest

TÍPUS Kompetenciafejlesztés

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

GYIÖT
6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 9.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/hozd-kozelebb 

A GYIÖT „Hozd közelebb!” című projektje 2021. 
ősz – 2022. tavasz folyamán valósult meg. Az ötlet 
azon ifjúsági közösségek, szervezetek vezetői és a 
velük dolgozó szakemberek részéről került meg-
fogalmazásra, akik a közelmúltban kezdtek tele-
pülési ifjúsági munkával és a korosztály számára 
tájékoztató, fejlesztő és szabadidős programok 
szervezésével foglalkozni, és ezen tevékenysé-
geik minőségét szerették volna emelni, nagyobb 
hangsúlyt fektetve a részvétel és az aktív állam-
polgárság témakörére. A projektbe öt település 
képviselője már a tervezés folyamatában bevo-
násra került, a további résztvevő települések nyílt 
felhívás útján kerültek kiválasztásra.

A kezdeményezés célja többrétű volt. Első körben 
kétszer 3 napos szemináriumok megvalósítására 
került sor, ahol a döntéshozókkal való párbeszéd 
folyamatok tervezéséhez, megvalósításához és 
értékeléséhez kapcsolódó alapokkal, fogalmakkal, 
módszerekkel ismerkedhettek meg a jelenlévők. 
A résztvevők nemformális tanulási módszerekkel 
közösen dolgozták fel a demokrácia és az aktív 
állampolgárság témaköreit, valamint az előkészí-
tő szakaszban Európai Uniós, és magyarországi 
döntéshozó testületek szimulációs gyakorlataira 
került sor. 

A projekt második tevékenysége több turnus-
ban, immár a bevont településeken, helyi szinten 
zajlott. Minden, a szemináriumon részt vett tele-
pülési csoport (minimum 2 fiatal és 1 döntéshozó) 
egy-egy szimulációs gyakorlatot szervezett, ahol 
biztosította a találkozási, kapcsolatteremtési és 
a párbeszéd lehetőségét a helyi fiatalok és dön-
téshozók között. Ehhez a folyamathoz a pályázati 
támogatásából egy kisebb forrás a települések 
rendelkezésére állt annak érdekében, hogy a prog-

ramjaik megfelelő népszerűsítése és megvalósítá-
sa biztosított legyen (pl.: plakát és egyéb hirdetési 
költségek, terembérlet, stb.).

Az azonos településről érkező fiatalok és dön-
téshozók/szakemberek jobban megismerhették 
egymást, egymás álláspontjait és igényeit, amely 
hozzájárult a későbbi hatékony közös munkához, 
a másik fél megértéséhez. Szintén kapcsolat és 
együttműködés alakult ki a projektben résztvevő 
szervezetek között is, amely további projektekben 
is kézzelfogható eredményekben jelent meg (pl.: 
két település közösen küldött résztvevő fiatalokat 
ifjúsági cserére, közös pályázati projektek születtek 
a résztvevők között).

Emellett a projekt hozzájárult ahhoz, hogy a 
résztvevő településeken, habár eltérő mértékben 
és módon, de a döntéshozók számára is napirendre 
kerültek az ifjúsági korosztály igényeit és szükség-
leteit tartalmazó témák (pl.: az ifjúsági ház kialakí-
tásának, megtartásának szükséglete).

A projekt során elkészült egy gyakorlati “tervező 
füzet” ifjúsági csoportok részére, amelynek célja, 
hogy az egyszerűbb projektek, társadalmi 
kezdeményezések tervezését, meg-
valósítását és értékelését támo-
gassa gyakorlati módsze-
rekkel, továbbá, hogy 
az ifjúsági munkát 
végzők hatékonyan 
tudják felhasznál-
ni azt az ifjúsági 
csoportokkal foly-
tatott munká-
juk során. 

12. HOZD KÖZELEBB!

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/hozd-kozelebb
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HELYSZÍN Szeged, Csongrád-Csanád megye

TÍPUS Kompetenciafejlesztés

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

D2 Ifjúsági Központ  
6720 Szeged, Dózsa utca 2.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/lyba-program 

13. LYBA PROGRAM

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA
A LYBA – Leaders of Youth Business Academy 

projekt az Erasmus+ Program támogatásával 
valósult meg lengyel és magyar partnerszerveze-
tek együttműködésében 2019. február 1. és 2021. 
január 31. között. A LYBA program a projekt során 
létrejött, annak tapasztalatait összegző terv arra 
vonatkozóan, hogyan lehet a fiatalokat saját kezde-
ményezéseik megvalósításában hatékonyan segí-
teni. A projektmanagement, a vezetői készségek 
fejlesztése és az önismeret is fontos része a folya-
matnak, hiszen ezek mind elengedhetetlenek, hogy 
a bevont fiatalok koordinátorrá / vezetővé váljanak 
saját kortárs közösségükben, és legyen elegendő 

tudásuk, eszközük, hogy egy folyamatot az 
elejétől a végéig meg tudjanak valósítani.

A módszer első sorban középiskolás 
célcsoportra lett kidolgozva. A létszám a 

segítő stábtól függ – a pilot projektben 
6 fiatal került bevonásra, akiknek 1 
koordinátoruk volt, és egyéni coa-
chingban részesültek (6 fő). Emellett a 
kezdeményezések témájától függően 
bevontak további segítőket, mentoro-
kat, akik a konkrét megvalósításban 

segítettek. A fiatalok folyamatos kép-
zésben és mentorálásban részesültek, 

amelyek során fejlődtek vezetői kompeten-
ciáik.

A fiatalok aktív felnőtté válásához fontos, 
hogy olyan célzott fejlesztést kapjanak, mely 
hozzájárul vállalkozói és vezetői készségeik 
fejlődéséhez. Iskolai keretek között azonban 
erre ritkán jut idő, pedig kezdeményezése-
ik sikerre vitelének támogatása hozzájárul 

ahhoz, hogy felnőtt korukban is tudják és 
merjék ötleteiket megvalósítani. 

A résztvevő fiatalok egy teljes tanévben vettek 
részt a projektben, mely a nyári szünetben kép-
zésekkel indult (projektmanagement, önismeret, 
vezetői készségek fejlesztése). Ezek során az 
egyéni kezdeményezések terve is körvonalazódott 
/ kialakult.

A tanév elején (szeptemberben) a fiatal vezetők 
elkezdték toborozni a saját csapattársaikat, akik-
kel a következő hónapokban közösen valósítják 
meg a kezdeményezést.

Októbertől egészen a tanév végéig zajlott az elő-
készítés, a megvalósítás és az utómunka. A fiatal 
vezetők rendszeresen találkoztak a csapatukkal, 
a koordinátorral, illetve egyéni coaching alkalma-
kon vettek részt. A koordinátorral a 
kezdeményezésekről, a coach-csal 
az egyéni fejlődésről beszéltek.

A LYBA program egy jó eszköz le-
het arra, hogy az elindulásban, 
a folyamat megtervezésében 
segítsen. Iskolai keretek kö-
zött is alkalmazható lehet 
– akár valamelyik tanórán 
egy hosszabb feladat meg-
oldásához, feldolgozásához, 
akár fakultáció vagy szakkör 
keretében. Iskolán kívül is al-
kalmazható – a lényeg minden 
esetben, hogy legyen(ek) a fiata-
lok mellett felnőtt segítő(k), aki(k) 
megteremtik a kereteket, és a folya-
matnak is aktív részesei: rendszeres 
találkozókat szervez(nek), egyéni 
fejlődést követi(k), és segít(enek) túl-
jutni a buktatókon.

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/lyba-program
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HELYSZÍN Orosháza, Békés megye

TÍPUS Kompetenciafejlesztés

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat  
5900 Orosháza, Ond u. 18.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/ohbridges-ifjusagi-csere

14. #OHBRIDGES IFJÚSÁGI CSERE

Orosháza Város Gyermekjogi és Ifjúságpolitikai 
Koncepciójának Cselekvési Terve értelmében az 
önkormányzat – vagy a hatásköre alá tartozó Oros-
házi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat - minden 
évben pályáz nemzetközi ifjúsági csereprogramra 
az Erasmus+ Programban. Egy ilyen nyertes pályá-
zatnak köszönhetően valósult meg 2019 nyarán az 
#OHBridges elnevezésű projekt. A program fő célja 
az volt, hogy a különböző nemzetiségű fiatalok 
együttműködésén keresztül egymás – és közvetve 
egymás országa, kultúrája – iránt toleránsabbá, 
elfogadóbbá váljanak. Céljuk volt továbbá, hogy a 
résztvevők felismerjék azt, hogy az együttműkö-
désnek milyen komoly szerepe van mind az egyéni, 
mind a szűkebb és tágabb közösség, egyúttal Euró-
pa jövője kapcsán.

Az ifjúsági cserén hét országból - Lettországból, 
Spanyolországból, Horvátországból, Portugáli-
ából, Bulgáriából és Olaszországból, valamint 
Magyarországról – összesen 42 fiatal és kísérőik 
vettek részt.

A város ifjúsági cselekvési terve és az azt meg-
alkotók szerint is fontos, hogy a fiatalok látóköre 
bővüljön, illetve használható nyelvtudással ren-
delkezzenek. Ennek érdekében az önkormányzat 
támogatja a GYÖK azon törekvéseit, mely ez irány-
ba mutat. Az #OHBridges ifjúsági csere témájának 
ötlete is a gyermekönkormányzat tagjaitól érkezett, 
ők fogalmazták meg, hogy szeretnének megis-
merkedni más országból, más kultúrából érkező 
fiatalokkal. Jelen ifjúsági cserén a nyelvtanulás – 
és gyakorlás – mellett az elfogadáson és az előíté-
letek leküzdésén volt a hangsúly. Az egy hét során, 
melyen a résztvevők éjjel-nappal együtt voltak, 
mindezek gyakorlására lehetőség adódott.

Az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
(OHGYIÖK) a pályázatot a Gyermek- és Ifjúsági Ön-
kormányzati Társasággal (GYIÖT) közösen nyújtotta 
be. A két szervezet együttműködése évtizedekkel 
ezelőttre nyúlik vissza és számos projektet való-
sítottak már meg közösen. A külföldi partnerek 
kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy olyan 
ifjúsági szervezeteket keressenek meg, akik abban 
az országban működnek, melyeket az OHGYIÖK 
tagjai említettek, illetve célcsoportjukba beletar-
tozzon a 13-17 éves korosztály.

A kulturális és csapatépítő programelemek mel-
lett workshopokra is sor került, amikor a kultúra 
témáját dolgozták fel a résztvevők, elsősorban 
abból a szempontból, hogy az együttműködést, 
együttélést, a másik elfogadását és toleranciát, 
hogyan tudják a kulturális különbözőségek vagy 
hasonlóságok befolyásolni. Ezekhez olyan tréningy-
gyakorlatokat alkalmaztak, amelyek az interkultu-
rális tanulás témájára lettek kidolgozva és koráb-
ban - mások által - a gyakorlatban kidolgozásra és 
fejlesztésre kerültek, így biztosan lehetett tudni, 
hogy a céluknak  
megfelelőek.

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/ohbridges-ifjusagi-csere
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A Jóga és Környezetvédelmi Világnap rendezvé-
nyén az ifjúsági klub környezetvédelmi témában 
mutatkozott be, hogy megmutassák mi a különbség 
a recycling és az upcycling között. 

A hulladékhasznosítás napjainkra sarkalatos 
kérdéssé vált, hiszen a környezetszennyezés 
mértéke évről évre nő, a tágabb ökoszisztémára is 
jelentős átalakító hatást gyakorolva. Sokan az újra 
hasznosításban látják a megoldást, így gyakorta 
hallani a recycling és upcycling folyamatokról.  
A termékek túlzott fogyasztása és egyszeri hasz-
nálata anélkül is túlzottan károsítja a környezetet, 
hogy azt észre vennénk. A programon ezekre a 
kihívásokra próbáltak alternatív megoldásokat 
mutatni a résztvevőknek.

Az upcycling egyfajta kreatív újrahasznosítás, 
tudatos gondolkodás, amely motiválja az egyént a 
környezetszennyezés csökkentésére, megelőzé-
sére is. Upcycling alkotással pusztán hobbiszinten 
is foglalkozhat valaki, ugyanakkor megélhetést 
is nyújthat ez a tevékenység — akár egyéni, akár 
közösségi vállalkozás formájában. 

A program 3 fő elemből állt, ezek:
1. A Girls Go Circular oktatási program célja, hogy 

14-18 év közötti középiskolás lányokat digitális 
és vállalkozói készségekkel ruházzon fel Euró-
pa-szerte a körkörös gazdaságról. A 8 modul a 
tapasztalati tanulás elvén alapulnak, az okoste-
lefonra optimalizált interaktív oktatási program 
során a diáklányok kihívás-alapú struktúrán 
keresztül sajátíthatják el. A Girls Go Circular 
program célja, hogy a tanulók képesek legyenek 
arra, hogy a zöld átmenetben a változás előmoz-
dítóivá váln, és felkeltsék az érdeklődésüket a 
STEM-tudományok iránt.

2. A SzínesKert Alapítvány célja bemutatni a Szí-
nesKert mintaprogramját, különböző művészeti 
technikák segítségével és a növényi festékkészí-
tés képességének elsajátítása.

3. Upcycling - a helyi közösség vállalkozói segítsé-
gével a szabás - varrás, horgolás és kötés tech-
nikák felhasználásával új használati, dekorációs 
tárgyak készítése. Ez egy új programelem volt a 
rendezvényen.

Az upcycling a Fenntartható Divat, a 
Jövő divatja, ahol a kreatív, inspirá-
ló gondolkodás által, az innovatív 
új technológia megoldások 
tükrében a hulladékból érték 
születik. A Girls Go Circular az 
Európai Innovációs És Techno-
lógiai Intézet által támogatott 
oktatási program, melynek célja, 
hogy a 14-18 év közötti középiskolás 
lányokat digitális és vállalkozói kész-
ségekkel ruházzon fel Európa szerte 
a körkörös gazdaságról szóló online 
tanulási platformon keresztül.  
A természeti erőforrások 
fenntartható kitermelése, a 
klímaváltozás mérséklése 
a körkörös fogyasztáson 
keresztül, a műanyagok 
újra gondolása és az újra fel-
használás új perspektívába 
való helyezése előmoz-
díthatóvá válik, ezáltal 
megjelenik a zöld átmenet 
fontossága, a fenntartható 
jövőkép megtervezése.

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

HELYSZÍN Szentes, Csongrád-Csanád megye

TÍPUS Környezettudatosság

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Kamasz Terasz Ifjúsági Közösségi Klub  
6600 Szentes

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/joga-es-kornyezetvedelmi-
vilagnap

15. JÓGA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/joga-es-kornyezetvedelmi-vilagnap
https://unp.hu/jo-gyakorlatok/joga-es-kornyezetvedelmi-vilagnap


20 |

Az Ökocsiga Ifjúsági Program az EFOP-1.2.2 
konstrukcióban megvalósított projekt, melynek 
célja olyan ismeretterjesztő rendezvények biztosí-
tása, amely kapcsán megvalósul a térségben élő 
fiatalok sikeres társadalmi integrációja képessé-
geik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk 
erősítésével. A célok elérése érdekében a szer-
vezők ösztönözik az önkéntességet a programban 
résztvevők körében.

Az Egyesület 2009-ben alakult célja a környezet-
tudatos magatartás népszerűsítése játékosan és 
élményszerűen, melynek keretében játszóházakat 
és túrákat, környezetvédelmi akciókat szerveznek, 
ismeretterjesztő kampányokkal népszerűsítik a 
térség természeti értékeit, polgári természetőr 
képzéseket indítanak a partnereikkel összefogva.

A program megvalósítási időszaka 2017. decem-
berétől 2021. végéig tartott, s ez idő alatt 25 db 
környezetvédelemmel, esélyegyenlőséggel, termé-
szetvédelemmel kapcsolatos rendezvényt valósí-
tottak meg. Az előadások témájának megfelelően 
elsősorban a környezetvédelem-, levegőtisztaság 
védelem-, e-mobilitás, hulladékgazdálkodás te-
rületeiről kerültek bevonásra a különféle ágazati 
szereplők, aminek köszönhetően a résztvevők 
naprakész tudásra tettek szert. A rendezvények 
többek között a hulladékgazdálkodás, sport, e-mo-
bilitás, levegőtisztaság védelem, felszín alatti- és 
felszín feletti vizeink védelme, helyismeret, helyi 
kultúra, növény és állatvilág védelme, az idősek és 
fogyatékkal élők esélyegyenlősége stb. témák köré 
szerveződtek. 

Egy-egy téma több rendezvény keretében került 
bemutatásra. Az elméleti háttér mellett a résztve-
vők olyan önkéntes aktivitásba is bevonásra kerül-

tek, amelyek segítettek az ismeretanyag gyakorlati 
megélésében. A résztvevők így aktívan tehettek a 
környezet megóvása érdekében például egy-egy 
hulladékgyűjtés alkalmával.

Az Ökocsiga Ifjúsági Program egy komplex prog-
ram, melynek során megvalósult a célcsoport 
toborzása, ifjúsági programok, szakmai műhelyek, 
tematikus találkozók szervezése, ismeretterjesztő 
előadások, programok megvalósítása, rendszere-
sen ismétlődő programok szervezése, célcsoport 
számára tréningek, képzések, önkéntes progra-
mok szervezése, lebonyolítása, az eseményekhez 
kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek meg-
valósítása, az eseményekhez, különösen az önkén-
tes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű 
eszközök beszerzése, információs anyagok, isme-
retterjesztő kiadványok szerkesztése.

A programsorozat célcsoportja elsősorban a 
15-29 év közötti fiatalok voltak, de a rendezvények 
nyitottak voltak minden érdeklődő számára. A cél-
csoport aktív bevonása érdekében nagy hangsúlyt 
fektettek a célcsoport kellő megis-
merésére és a számukra legmeg-
felelőbb kommunikációs 
csatornák alkalma-
zására, melynek 
köszönhetően a 3 
év alatt megvaló-
sított projekt nagy 
sikerrel zárult, túl-
teljesítve vállalásait.

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

HELYSZÍN Paks és környéke, Tolna megye

TÍPUS Környezettudatosság

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Ökocsiga Közhasznú Egyesület  
7030 Paks, Eötvös u. 22.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/okocsiga-ifjusagi-program 

16. ÖKOCSIGA IFJÚSÁGI PROGRAM

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/okocsiga-ifjusagi-program
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HELYSZÍN Salgótarján, Nógrád megye

TÍPUS Környezettudatosság

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Sakkozzuk ki! Akciócsoport  
3100 Salgótarján, Szerpentin út 34.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/sakkozzuk-ki-akciocsoport- 
-kozossegi-elmenyfestes-a-varosszepites-jegyeben 

17. SAKKOZZUK KI! AKCIÓCSOPORT

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA
A „Sakkozzuk ki!” akciócsoport bárki számára 

nyitott közösség, ami abból a célból jött létre, hogy 
a tagok szűkebb-tágabb környezetét szebbé, élhe-
tőbbé tegye, melyet első sorban közösségi élmény-
festés útján valósít meg. Az Egyesület felkutatja 
Salgótarján elhanyagolt közösségi tereit és az arra 
alkalmas felületekre színes, pozitív gondolatokat 
közlő látványterveket készít, melynek megvaló-
sítása, megfestése nyilvános esemény formájá-
ban valósul meg, mivel a közösségi élményfestés 
lényege, hogy különösebb szaktudás nélkül lehet 
csatlakozni egy-egy akcióhoz. 

Az Egyesület Akcióinak különlegességét pont az 
adja, hogy a városlakók közösen alkotnak a szerve-
zők segítségével, aminek köszönhetően pedig min-
den egyes résztvevő magáénak érzi a megszépült 
területet. Mindezek mellett, a bevont célcsoportok 
megérezhetik a közösségi cselekvésben rejlő erőt, 
közvetett módon megértve, hogy a változásra nem 

várni kell, hanem sokkal inkább tenni érte.

Az Egyesület 2015-ben kezdte 
meg tevékenységét és azóta is 

aktívan keresi a megszépí-
tésre váró falfelületeket 

egy-egy közösségi festés 
erejéig. A közösségi 
falfestések célcsoport-
ját Salgótarján lakosai 
képezik, azon belül is 

leginkább a fiatalok, 
mivel az akció egyik célja, 

hogy egy-egy megmozdulás 
során erősödjön a 

fiatalok kötődése 
szülővárosukhoz.

A tervezési, előkészítő munkálatok a megszépí-
tendő közterület kiválasztásával kezdődnek, mely 
során figyelembe kell venni a terület elhelyezke-
dését, láthatóságát, valamint a fal felületét. Ha a 
célterület kiválasztásra került, meg kell kérni az 
illetékesektől a megfelelő engedélyeket (főépítészi 
engedély, közterületfoglalási engedély). A látvány-
terv elkészítése során törekedni kell az egyszerű 
formák, jól azonosítható színek használatára, hogy 
a festés valóban élményt nyújtson a résztvevőknek, 
mindazon által egyszerű legyen elkészíteni. A kö-
zösségi festést a településen a lehető legszélesebb 
körben szükséges meghirdetni, lehetőséget adva 
ezzel mindenkinek a részvételre, megalapozva ez-
zel a közösség elfogadását is. Az előkészítő mun-
kálatok fontos állomása az eszközök beszerzése, 
mely minden esetben a látványterv alapján törté-
nik. A közösségi esemény kezdete előtt a célterüle-
tet szükséges előkészíteni, kitakarítani, berendez-
ni, a falat előkészíteni. 

Az esemény kezdete előtt a mintát a csoport tagjai 
felrajzolják a falra kivágott sablonok és rácshálók 
segítségével, majd minden érdeklődő számára 
lehetőség nyílik a festésre, melyet a szervezők 
koordinálnak és felügyelnek. Az esemény zárása a 
terület rendbetételével, takarításával zárul.

Egy-egy akció sikerességét a szervezők, a megfe-
lelő helyszín kiválasztásában, a látványterv széles-
körű elfogadásában, a közösség sikeres bevonásá-
ban és koordinációban látják. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy szükség van olyan helyi megmozdu-
lásokra, melyek konkrét, szerethető eredménnyel 
zárulnak, amelyek összefogást eredményeznek, 
közös cselekvésre sarkallnak.

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/sakkozzuk-ki-akciocsoport--kozossegi-elmenyfestes-a-varosszepites-jegyeben
https://unp.hu/jo-gyakorlatok/sakkozzuk-ki-akciocsoport--kozossegi-elmenyfestes-a-varosszepites-jegyeben


22 |

Az ifjúsági klub célja, hogy hasznos és tartalmas 
délutáni szabadidős elfoglaltságokat nyújtson a 
14 - 18 éves kamaszoknak. Látogatói elsősorban a 
Szolnokon élő, hátrányos, ill. halmozottan hát-
rányos helyzetű roma és nem roma származású 
fiatalok. Olyanok, akik nehezen illeszkednek be az 
iskolarendszerbe, évismétlők, csellengők, kalló-
dók, környezetük elsősorban, mint bajkeverőkre, 
szabálykerülőkre tekint, miközben ezek a gyere-
kek egyáltalán nem ilyenek.

Elsődleges cél a fiatalok öntudatra ébresztése, 
amely együtt jár a kulturális igényeik növelésével, 
a közösségi élmények magasabb szintű megélése 
képességének fejlesztésével. Ezt erősíti a színhely, 
a város legszebb és legjobban felszerelt közösségi 
színtere, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, 
mely hangulatában is megérintette a klubtagokat. 
A találkozások neves személyiségekkel nemcsak 
a heti közös programok élményeit növelik, de a 
kitörés lehetőségének megismerését is.

Az Ifjúsági klub állandó programelemeket nyújt 
az érdeklődőknek, melyek önismereti foglalko-
zásokat (ismerkedés, beszélgetés, személyiség-
fejlesztő játékok), drámajátékokat, színjátszást, 
konfliktuskezelést, szerepjátékokat mutat be az 
érdeklődőknek. Emellett magyar és autentikus 
cigánytánc tanulására, hagyományok ápolására, 
képzőművészeti ismeretek fejlesztésére, kiál-
lítások látogatására, cigány és magyar kultúra 
értékeinek megismerésére, kapcsolódási pontok 
keresésére kínálnak lehetőséget.

A neves, inspiráló személyek, igazi „celebek” 
megismerése, közvetlenségüknek átélése és bíz-
tató tanácsaik, élményeik megosztása rendkívül 
pozitív. A hátrányos helyzetű roma és nem roma fi-

atalok így értik meg, hogy melyek a valós értékek, 
melyeket kell célul kitűzni és miket kell elkerülni.

Olyan embereket hívtak meg a Klubba, akik 
tehetségükkel, sikereikkel, életútjukkal pél-
daképként szolgálhatnak a fiataloknak; akikre 
felnézhetnek, akikkel azonosulni tudnak, akik 
utat mutathatnak nekik. Ezeken a találkozókon 
a beszélgetésen volt a fő hangsúly. A vendégeink 
életútjukról, munkájukról, sikereikről és kudarca-
ikról meséltek, emberközelivé téve a fiatalok előtt 
az úgynevezett „hírességek” világát. Úgy, ahogyan 
még senki nem hallotta tőlük, amit valójában csak 
a gyerekek, a fiatalok képesek megérteni. Szem-
ben a Sztárral, akiről eddig csak a neten, vagy a 
tv-ben látottak-hallottak.

A Klub eddigi vendégei: Molnár Ferenc Caramel, 
Beleznay Endre színművész, Csányi Sándor szín-
művész, Horváth József rákkutató, Pápai Joci 
előadóművész, Radics Gigi előadóművész, 
Király Viktor előadóművész, Rácz Jenő séf, 
Ökrös Attila hegedűművész, Kökény Attila 
előadóművész, Rostás Gusztáv orvostanhallga-
tó, Nagy Zoltán gazdasági informatikus 
egyetemista, Sztojka Attila 
EMMI főosztályvezető, a Párno 
Graszt együttes. Le Rom együttes 
Romano Drom Együttes, Roma Soul 
együttes Oláh Gergővel, Simicskó 
István volt miniszter, miniszterelnöki 
biztos, ifj. Farkas László, Tiszabura 
polgármestere, az Országos Roma 
Önkormányzat elnökhelyettese, id. 
Farkas László, a JNSZ Megyei Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke, és 
még sokan mások.

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

HELYSZÍN Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megye

TÍPUS Közösségépítés

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ  
5000 Szolnok, Hild János tér 1.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/egyuttegymasert-ifjusagi-klub

18. EGYÜTT-EGYMÁSÉRT IFJÚSÁGI KLUB

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/egyuttegymasert-ifjusagi-klub
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A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

HELYSZÍN Bordány, Csongrád-Csanád megye

TÍPUS Közösségépítés

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Kulturális és Szabadidős Egyesület  
6795 Bordány, park tér 1.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/morajlas--uj-ifjusagi-
kozossegek-a-horizonton

19. MORAJLÁS –  
ÚJ IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK A HORIZONTON

A MORAJLÁS – Új ifjúsági közösségek és progra-
mok a horizonton címet viselő projekt a homokháti 
kistérség ifjúsági önkormányzatainak, ifjúsági re-
ferenseinek és civil szervezeteinek több, mint egy 
évtizedes együttműködésére, szakmai tapasztala-
taira épült. A térségben élő fiatalok bevonásával 
mind helyben, mind a térségben ifjúsági progra-
mok, rendezvények valósultak meg. A projekt célja 
a különböző települések fiatalja közötti párbeszéd, 
közös gondolkodás, és értékteremtő cselekvés 
ösztönzése volt. Az ifjúsági program 48 hónapja 
során 12 település 12 ifjúságsegítője menedzselte 
azokat a helyi, minimum 10 fős ifjúsági közössé-
geket, amelyeknek számos a településeken zajló 
programot kellett megszervezniük.

A projekt kiemelt feladata 
volt a térségben egyedülálló 

módon megalakított és azóta is 
működő Homokháti Gyer-
mek és Ifjúsági Önkormány-

zatok együttműködésének 
újraszervezése, megerő-
sítése, az általuk szerve-
zett térségi találkozók, 
illetve az ezekre épülő 

szabadidős rendezvények 
által. A csatlakozó fiata-
lok saját elképzeléseik 
alapján, közös együtt-

működésben minden évben 
megszerveztek egy-egy térségi 

ifjúsági összművészeti kisfesz-
tivált is, amely ugyancsak forma-

bontó a maga nemében. A homokháti 
kistérség 12 településén ifjúsági klubok 

indítása, működésük támogatása volt a prioritás. 
Cél volt minél több 15-29 év közötti fiatalt bevonni a 
négy évig zajló programba annak érdekében, hogy 
minél többen érezzék még inkább magukénak a 
térséget, a Mórahalmi Járást.

Jelen projekt alapvető célja volt, hogy a térségben 
élő fiatalok sikeres társadalmi integrációját előse-
gítse képességeik kibontakoztatásával és közösségi 
aktivitásuk erősítésével. A tervezett program során 
aktivizálták a fiatalokat, bevonva őket az aktív 
közreműködésüket igénylő, értékteremtő közösségi 
programokba, önkéntes tevékenységekbe.

A megalósítás során külön hangsúlyt helyeztek 
a Helyi Esélyteremtési Programban kiemelten 
kezelt szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok 
elérésére, bevonására, illetve velük kapcsolatos 
lemorzsolódási kockázat kezelésére. A program 
során szerették volna megerősíteni a fiatalok 
fejlesztését szolgáló ifjúsági munka környezetét, 
a fiatalok tapasztalati úton történő, nem formális 
tanulásának feltételeit megteremtő szakemberek 
hatékonyságát.

A pályázati program megvalósítása során több 
mint 1000 fiatalt értek el a térségben, a progra-
mok megvalósításán összesen legalább 180 bevont 
önkéntes dolgozott. A célterületek Csongrád-Csa-
nád megye települései voltak, de legfőképp 16 
település, amelyből 12 kistérségi település, illetve 
Szeged és a látó utak során érintett települések. 
A programidőszak alatt 82 program valósult meg. 
Összesen 36 szabadidős program, 12 nagyobb helyi 
szabadidős program, 21 térségi szintű szabadidős 
esemény, továbbá 3 ifjúsági összművészeti kisfesz-
tivál, 6 vezetőképző, 3 látóút és 1 zárókonferencia 
valósult meg.

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/morajlas--uj-ifjusagi-kozossegek-a-horizonton
https://unp.hu/jo-gyakorlatok/morajlas--uj-ifjusagi-kozossegek-a-horizonton
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HELYSZÍN Téglás, Hajdú-Bihar megye

TÍPUS Közösségépítés

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Nyugatról Keletre Egyesület  
4243 Téglás, Liget utca 23.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/kozossegi-ter-letrehozasa

20. KÖZÖSSÉGI TÉR LÉTREHOZÁSA

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA
A közösségi tér létrehozásának alappillérét ezál-

tal pénzügy hátterét is a „Kisközösségek építése és 
társadalmi aktivitásuk erősítése Tégláson” (EFOP-
1.3.5-16-2016-00526) projekt adta, melynek kere-
tében került kialakításra és a projekt fizikai zárását 
követően is fenntartásra a közösségi színtér, a he-
lyiek által korosztályonként különböző elnevezésű 
Klubház, Játszóház, Kuckó. A tér úgy került kiala-
kításra, hogy mindenkinek nyújtson, nyújthasson 
valamit a kicsiktől egészen az idősebb korosztályig. 
Cél volt olyan programok, események szervezése, 
beindítása, amely aktivizálja fő célcsoportokon - a 
14-35 éves és 60 év feletti korosztályon- kívül Tég-
lás egész lakosságát.

További célkitűzés volt olyan közösségi tér létre-
hozása, ahol bárki megvalósíthatja saját ötletét, 
szabadidős foglalkozását, önkéntes akcióját, ezzel 
is fokozva Téglás lakosainak társadalmi aktivitását, 
infrastruktúrát biztosítva az ötleteik megvalósí-
tásához. A közösségi tér fontos eleme, hogy más 

önszerveződéseknek, egyesületeknek, 
csoportoknak is helyszínt biztosít. Ezzel 

jelentősen meg-
haladja a projekt 

pályázati 
kiírás 
eredeti 
céljait.

A közös-
ségi tér 
iránti 

igény már 
évekkel 
ezelőtt 
felme-
rült. 

A cél az volt, hogy létrejöjjön egy olyan közösségi 
pont, ahol minden korosztály jól érzi magát, hasz-
nosan töltheti el szabadidejét, alkothat, programo-
kon vehet részt, kialakulhat a klubélet, illetve ahol 
a különböző helyi közösségek szervezett program-
jaikat megtarthatják. Közös szándék volt, hogy 
megfelelő színteret, lehetőséget, anyagi és humán 
erőforrás hátteret biztosítva, új helyi közösségek 
jöjjenek létre, melyek helyi igényeket elégítenek ki, 
a helyi lakosokat kovácsolják össze. A kiírás meg-
jelenését követően több helyi intézménnyel, szer-
vezettel vették fel a kapcsolatot, közösen alkották 
meg azt a koncepciót, ami alapján a sikeres pályá-
zatot követően megvalósították a közösségi teret. 

A projekt megvalósítási időszaka alatt, 2017. és 
2020. között a legnépszerűbb programok között 
szerepelt a Marcsi Mama Konyhája, mely a gene-
rációk együttműködésének címere alatt a tudá-
sátadáson túl a hasznosság, elismertség érzését 
adta a szépkorúak számára. Különféle egészség-
megőrző és sport programokat valósítottak meg az 
egészséges életmód népszerűsítésének jegyében 
(mint például a lakosság vérnyomás, vércukor, 
vér-oxigén szint mérése, szűrése), városszépítő 
önkéntes programokat szerveztek, kulturális prog-
ramokat szerveztek és népszerűsítettek a település 
különböző generációinak. 

A projekt során fontos és virágzó együttműködé-
sek alakultak ki, így például A Közösségi tér (klub-
ház) fontosságát látva a helyi önkormányzat vállalta 
a fenntartási költségeket, amíg az Egyesület egyéb 
forráshoz nem jut az üzemeltetésére. A klubház 
nem csak a civil lakosoknak, de a civil szervezetek 
fontos színtere is lett, hiszen a térben megkezdőd-
hetett a különféle szervezetek közös gondolkodása 
és együttműködése egyaránt.

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/kozossegi-ter-letrehozasa
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HELYSZÍN Nagyvázsony, Veszprém megye

TÍPUS Közösségépítés

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület  
8291 Nagyvázsony, Petőfi u. 2.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/hatszel--ruckenwind 

21. HÁTSZÉL – RÜCKENWIND

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA
A Rückenwind egy osztrák kezdeményezésre 

alakult hálózat, mely 2008 óta európai partnerekkel 
működik, és hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgo-
zik. Nemzetközi módszerét hazai keretek között 
adaptálta Nagyvázsonyban a Fekete Sereg Ifjúsági 
Egyesület.

A program célkitűzése a 13-30 év közötti ne-
hézsorsú fiatalok segítése éveken keresztül, 
mint hátszél. Elhelyezkedésük támogatása 
a nyílt munkaerőpiacon, személyi-
ségfejlesztés az önkéntesség 
eszközével. Alapja az ifjúságse-
gítő folyamatos, hosszútávú 
foglalkoztatása, hiszen 
így épül ki a bizalom a 
fiatalokkal, akik ezál- tal 
őszintén beszélnek a 
problémáikról és meg-
oldást keresnek rájuk. 
Az ifjúságsegítő a fiatal 
által kimondott megoldáso-
kat segíti megvalósítani.

A program kereté-
ben a nem-formális 
képzési módszereket 
részesítik előnyben. 
A nem-formális hálózat jelenleg 12 országban 
rendelkezik partnerszervezettel. Minden partner-
szervezet közvetlenül hátrányos helyzetű fiatalok-
kal foglalkozik. Kevesebb eséllyel élő fiatalokat 
szólítanak meg, személyes mentorálást nyújta-
nak, a bizalomépítést szolgálja nagyon sok sze-
mélyes beszélgetés a mentorral. A helyi önkéntes 
munkát fontosnak tartják az önbizalomerősítés 
szempontjából. Az önkéntes munkát külföldi fiata-
lokkal is végzik.

A Fekete Sereg a Rückenwind hálózat keretében 
2008-ban képzést, 2009-ben és 2010-ben ifjúsági 
cserét, 2011-ben és 2015-ben csoportos önkén-
teseket fogadott a hálózatból, illetve képzésre 
küldtek ifjúságsegítő szakembereket, fiatalokat 
önkéntesnek rövidtávra Ausztriába, Bulgáriába, 

Finnországba.

A Rückenwind módszer hozadéka, hogy az 
éveken át tartó folyamatos segítségnyújtás 

után a nehézsorsú fiatalok 
is lesznek olyan bátrak, 

hogy részt vesznek nem-
zetközi ifjúsági cserében, 
önkéntes szolgálatban.

A módszer kulcsa a hiteles 
ifjúságsegítő, akiben a fi-

atalok megbíznak, a 
folyamat támogatása, 
nem egyszeri, hanem 
hosszú éveken át tar-

tó, nem projekt függő. 
Ehhez szükséges a külföl-

di nehézsorsú fiatalok foga-
dása, velük sok-sok beszélgetés és 

a fiatalok motiválása, hogy járjanak be a közösségi 
térbe. Ehhez folyamatosan meg kell újulni és meg 
kell hallgatni az igényeiket.

Eredmény: hosszabb távon, 2-8 év segítés után 
jellemzően megtalálják a helyüket a világban azok 
a fiatalok, akiket a család is támogat és ők maguk 
is szeretnének változni.

Tanulság: csak azt lehet segíteni, aki maga is sze-
retne változni. Nem lehet mindenkit megmenteni.

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/hatszel--ruckenwind
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A Klubvadászok 2 program a Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram támogatásával megvalósult projekt, 
melynek keretében Csongrád-Csanád megye,  
illetve a Vajdaság településein működő ifjúsági 
közösségek és vezetőik bevonására került sor.  
A térségben erős hagyományai vannak a helyi 
ifjúsági munkának és a határon átívelő ifjúsági 
együttműködéseknek is. A projekt során egy több 
szakaszból álló fejlesztési folyamatot valósítottak 
meg az együttműködő partnerek, a Nemzeti Ifjú-
sági Tanács, a KuSZA, a Dél-Alföldi Teleházak, a 
szerbiai Iuventus Ventus, és Dr. Rock, a VédőHáló 
Egyesület vezetője voltak. A résztvevő települések: 
Hódmezővásárhely (2 pályázat), Szentes (2 pályá-
zat), Algyő, Árpádhalom, Bordány, Mártély, Balás-
tya, Székkutas, Szabadka (Szerbia). 

A projekt az ifjúsági közösségek hálózatának 
építését, ezen keresztül a helyi ifjúsági kezdemé-
nyezések, közösségek megerősítését célozta, mely 
során 10 db miniprojektet, 5 podcastet, egy három-
napos hálózatépítő kirándulást és látóutat, vala-
mint egy kétnapos záróeseményt sikerült lebonyo-
lítanunk, a bevont szervezetekkel együttműködve.

A megvalósító szervezet, a látókörébe tartozó 
hasonló profillal rendelkező szervezetek igényei-
re reagálva tervezte meg projektjét, mely egymás 
megismerésének révén hozzájárul az együttmű-
ködések kialakulásához, a közös gondolkodás 
elindításához, támaszt nyújtva megyében működő 
szervezetek hálózatának bővítésében. A projekt-
ben résztvevők amellett, hogy megismerkedtek 
egymással, egymás szervezeteivel, más jó gyakor-
latokat is megfigyelhettek.

A célcsoport tagjait a szervezetekben dolgozó 
szakemberek, valamin a szervezeteknél tevé-

kenykedő aktív fiatalok adták, akik maguk is részt 
vettek miniprojekt megvalósításában. A megyében 
aktív szervezetek, közösségek olyan miniprojektek 
megvalósítására pályázhattak, melyek célcsoportja 
a fiatalok, támogatják a fiatalok aktív bevonását a 
projekt minden szakaszában, valamint elősegítik 
a fiatalok későbbi aktivizálását. A miniprojektek a 
legváltozatosabb témákban kerültek megrendezés-
re, kezdve a csapatépítőktől, a szakmai eseménye-
ken át, az érzékenyítő eseményekig. A podcastek 
a helyi ifjúsági munkáról és a szervezet tevékeny-
ségéről szóltak, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy 
az egyes szervezetek munkája láthatóbbá váljon a 
célközönség számára. A háromnapos szakmai ki-
rándulás témáját a záróesemény előkészítése adta, 
mely egy látóúttal egészült ki, melynek célja más jó 
gyakorlatának megismerése volt.

A projekt hozzájárult ahhoz, hogy a térségben 
tevékenykedő ifjúsági szakemberek és szervezetek 
olyan együttműködéseket alakítsanak ki egymás-
sal, melyek támogatják egymás munkáját, hozzájá-
rulnak a helyi ifjúsági munka fejlesztéséhez.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

HELYSZÍN Szeged, Csongrád-Csanád megye

TÍPUS Közösségépítés

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Alternatíva Egyesület  
6724 Szeged, Jakab Lajos u. 7. I/1.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/klubvadaszok-2 
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Az „X, Y, Z generációk és az IKSZ” a Táliber Alapít-
vány felnőtt önkéntesei, egy középiskolás 9. osztály 
közös, 9 hónapon át tartó együttműködése, amiben 
felkészítés, játszótéri programok, kiállítás szer-
vezés szerepelt. A projekt az Új Európa Alapítvány 
KÖSZ! pályázata keretében került kidolgozásra, és 
a városi ifjúsági életben az iskolával már korábban 
kialakult együttműködés, szülői kapcsolatok adták 
az apropóját. Különlegessége a hosszú távú együtt-
működés, a tudatosan felépített fejlesztői folyamat 
egy iskolai osztállyal, egyben az alapítvány tevé-
kenységeinek újabb szintre helyezése.

A projekt arra is példa, hogy az iskolai nevelési 
munkába hogyan vonható be külső civil erőforrás, 
tágítva az iskolai nem formális kereteket, érzé-
kenyítve a fiatalokat, új módszerekkel ismertetve 
meg mind a pedagógusokat, mind a szülőket, mind 
a diákokat.

A felkészítés során fontos szerepet kapott a közös 
csoportmunka, csoportjátékok. A közösségben 
tanulás ezen formája, a közös élmények segítséget 
adtak a diákoknak saját identitásuk, osztályközös-

ség- ben való szerepük megtalálásában, 
ráhangolták őket a közös munká-
ra a felnőtt önkéntesekkel. Közös 

szabályrendszer került 
kialakításra (erősítve 
a pozitív viselkedés-
normákat); célok, 
elvárások lettek megfo-

galmazva; a diákok 
megismerkedtek 
az önkéntesség, az 
IKSZ fogalomköré-
vel, a korosztályok 
sajátosságaival,  

a konfliktuskezeléssel; logót, arculatot tervez 
tek; összeállították a játékállomások feladatait.  
A megvalósítás során 1 felnőtt önkéntes mentor 
2-3 diákot segített. Az első két program után közös 
értékelés következett, ami egyben egy önfeledt 
hangulatú tanév értékelő/záró esemény is volt.

A projektben 4 játszótéri program szerepelt, ebből 
egyet a diákok órarendje és a kedvezőtlen őszi 
időjárás miatt nem sikerült megtartani. Ezt helyet-
tesítette az osztállyal közösen szervezett fotókiál-
lítás. A közösségi élmény más formában valósult 
meg, más értékek mentén, kalandozva az ország 
20. századi történelmében, de ugyanolyan hatást 
ért el: generációk közötti együttműködés, empátia 
egymás, valamint elmúlt idők eseményei, emberi 
sorsai iránt. Novemberben a projektzárón két diák 
összefoglalta az eltelt időszak eseményeit, és egy 
közös lakoma is belefért a zárásba.

A program az együttműködésről, új kapcsolatok, 
barátságok születéséről, az elfogadásról, a felelős-
ségvállalásról szólt. Hozzájárult a fiatalok önálló 
gondolkodásmódjának, önmaguk és mások elfo-
gadásának elősegítéséhez. Új szituációkban pró-
bálhatták ki magukat, melyek során nőtt empátiás 
készségük, önbizalmuk, fejlődött együttműködési 
és konfliktuskezelési jártasságuk.

A közösen megvalósított programok sikere erősí-
tette az osztály összetartását, további igényt ala-
kított ki hasonló csapatépítő eseményekben való 
részvételre. Többségük elköteleződött az alapítvány 
iránt. Az iskola részéről megerősödött a bizalom a 
civilek irányába.

A diákok legalább 20 IKSZ órát teljesítettek, sokan 
egyéb rendezvénybe is bekapcsolódtak. A résztvevő 
30 főnek 494 órát igazolt le összesen a szervezet.

HELYSZÍN Békéscsaba, Békés megye

TÍPUS Közösségépítés

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány  
5600 Békéscsaba, Vasvári Pál u. 29.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/x-y-z-generaciok-es-az-iksz 
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A Charity Jam Session jótékony célú zenés prog-
ram megszervezését kettős cél vezérelte. Egyrészt, 
a szervezők egy olyan kultúrákon átívelő platfor-
mot szerettek volna kínálni az Szegedi Tudomány 
Egyetemen tanuló külföldi- és magyar hallgatók-
nak, ahol lehetőségük nyílik megmutatni énekesi 
képességeiket, zenei tudásukat, másrészt fellépő-
ként visszaadhatnak valamit annak a közösségnek, 
amely érkezésükkor befogadta őket azáltal, hogy 
felajánlották a rendezvény „bevételét”, mely ado-
mányok, tartós élelmiszerek formájában érkezett. 
Az adományokat a Karitáció Alapítvány segítsé-
gével osztották szét a Covid-19 világjárvány miatti 
lezárások rászorulóinak.

Az eseményen a Szegedi Tudományegyetemen ta-
nuló magyar és ösztöndíjas (Erasmus+, Stipendium 
Hungaricum) külföldi hallgatóin kívül, a szervezők 
saját önkéntesei is részt vettek, sokan közülük fel 
is léptek a diákokkal együtt. 

A programnak köszönhetően olyan örömközpon-
tú „adományozási-lánc” születhetett, melyben az 
előadók értékes produkcióikkal örvendeztethették 
meg közönségüket, akik cserébe, az összegyűjtött 
adományoknak köszönhetően örömöt okoztak több 
családnak is. A Charity Jam Session így a kulturá-
lis és társadalmi elfogadás olyan olvasztótégelye, 
melyben találkozott az egymás megismerése és az 
egymás segítése iránti vágy. A program lebonyolí-
tásában több partner is részt vett, mint például a 
helyi Millennium Café, illetve a Karitáció Alapítvány. 

Az esemény megszervezéséhez fontos olyan part-
nereket találni, akik segítik a szervezés folyama- 
tát, biztosítják a rendezvényhez szükséges infra-
strukturális hátteret, mint például a színpadi fény 
és hangtechnika, vagy a megfelelő befogadó- 

képességgel rendelkező helyiség, illetve vállalják 
az adományok továbbítását a rászoruló személyek 
számára. A szereplők együttműködésének legkéz-
zelfoghatóbb hozadéka a rengeteg tartós élelmi-
szer, ami az este alatt gyűlt össze, és később a Ka-
ritáció Alapítvány osztott szét a rászorulók között. 
Az egyetem hallgatói korábban is nyitottak voltak 
ilyen típusú kulturális, jótékonysági eseményekre, 
így a megrendezésre került programmal egy ha-
gyományt tudtak elindítani. A rendezvény az elmúlt 
időszak alatt hagyományt teremtett, és évente 1-2 
alkalommal ezzel a névvel megvalósításra kerül 
(gyűjtöttek már a gyermekkórház lakóinak, vagy az 
ukrán háború károsultjainak egyarán).

Az eseménynek a kézzel fogható és szemmel lát-
ható eredményein túl, más pozitív hozadéka is volt, 
hiszen a partneri együttműködés későbbi progra-
mok szervezése során is megmaradt, továbbá a 
magyarországi ESN (Erasmus Student Network) 
szekciókat tömörítő, ESN Hungary által évente 
megrendezésre kerülő, nemzeti gálán a szegedi 
mentor csapat elnyerte a „Nemzetközi Projekt 
Implementáció – 2020” díját.

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA
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ESN Szeged
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Az Európa a nappalidban online műhelysorozat 
az európai mobilitási lehetőségek népszerűsítésén 
dolgozó szervezetek közötti együttműködés során 
létrejött projekt. A partner szervezetek a dél-alföldi 
régióban működő Eurodesk hálózat tagszerve-
zetei, az EUroGuidance Magyarország, az EURES 
Magyarország, az Europe Direct és az Erzsébet 
Ifjúsági Alap szegedi szervezetei. A projekt során 
négy alkalommal szerveztek EU-s információkat, 
lehetőségeket bemutató online műhelykon-
ferenciát az együttműködő partnerek. 
A projekt tervezését, megvalósítását, 
értékelését online egyeztetésekkel 
oldották meg a műhelykonferenciák 
felületének az Eurodesk zoom plat-
formját használták. 

Az első eseményre 2020 április 22-én 
Európa a nappalidban, online műhelynap 
címmel került sor, mely alkalommal 
a szervezetek bemutatkozá-
sát, a felvezető előadások 
követtek majd egy-egy, 
interaktív műhely megva-
lósításával zárult. A visz-
szajelzések egyértelmű- 
vé tették, hogy a szerve-
zetek által átadható infor-
mációkra, és az általuk meg-
osztható tapasztalatokra nagy igény mutatkozik, 
szükség van hasonló alkalmak megszervezésére. 
Az online konferencia olyan jól sikerült, hogy 
továbbfejlesztve, specializálva még három alka-
lommal megszervezték az év során az Eurodesk 
hivatalos zoom csatornáját használva. 

Az első alkalmat (Európa a nappalidban) követő-
en a további események során előtérbe kerültek 

a műhelymunka foglalkozások, nagyobb interak-
tivitást biztosítva a résztvevőknek (Európa a nap-
palidban II. – Tankolj fel infóval!). Ezután célzottan 
Németország és Ausztria tanulási, munkavállalási 
lehetőségeinek boncolását tűzték ki célul (Euró-
pa a nappalidban III. – Terítéken Németország és 
Ausztria), majd a karriernapokon a munkavállalás 
és az Európiai mobilitási programok kapcsolata 
került elő (Európa a nappalidban az SZTE Karri-

er-napokon). 

A lényeg minden esetben az Európai 
Unió kínálta mobilitási lehetőségek 
célzott bemutatása volt, különböző 
hangsúlyeltolódásokkal. A partne-

rek az év során egyre több 
tapasztalatot szereztek 

az együttműködésben, a 
közös tervezésben, meg-
valósításban és értéke-
lésben. Az új élménye-
ket, a tapasztalatokat, 

és persze a résztvevőktől 
érkező visszajelzéseket be-

építették a következő esemé-
nyek tervezési folyamataiba. 

A szervezetek közötti együttműködés 
nyitottságra, egymás munkájának tiszteletére 
és az egyenrangú partnerségre épült. A projekt 

értékelése során az ágazati partnerek azt jelezték 
vissza, hogy a feladatok megosztásával mindegyi-
kük számára könnyebbé vált a munka. Ez a köny-
nyebbség, feladat és teher megosztás a kreatív, 
közös tervezést is megkönnyítette. A projekt során 
megerősödött szakmai kapcsolatok később új 
együttműködéseket, egymás projektjeibe történő 
aktívabb bevonódást is eredményeztek.

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA
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HELYSZÍN Eger, Heves megye

TÍPUS Önkéntesség

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Önkéntes kerekasztal 
3300 Eger

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/xfeszt

A program célja az, hogy teret engedjen a fiata-
loknak arra, hogy bemutassák milyen közösségi te-
vékenységet végeztek a kötelező iskolai közösségi 
szolgálat kapcsán. Cél, hogy az önkéntességnek és 
a közösségi szolgálat által megélt pozitív érzések-
nek, fejlődési lehetőségeknek, személyes nyeresé-
geknek láthatóságot biztosítsanak ezzel növelve az 
önkéntesség iránti nyitottságot és hajlandóságot a 
fiatalok körében.

Az egri programra eredetileg három iskola jelent-
kezett, amelyből kettő jött el a programra. Mindkét 
iskola diákjai a produkciójukban azt emelték ki, hogy 
milyen tudással gazdagodtak az önkéntességük so-
rán, amelyet a hétköznapokban tudnak hasznosítani.

Az önkéntesség egyik előnye a személyiségfejlő-
désen túl, hogy a diákok olyan élményekkel gaz-
dagodhatnak, amelyek később megváltoztathatják 
az életüket. Sok diáknak átformálódik a kezdeti 
kötelező motiváció egy valódi önkéntes motiváci-
óba, amit a rendezvény során a diákok igyekeznek 
átadni a társaiknak. Fontos, hogy a diákok bemu-
tathassák, hogy mi az, amit az önkéntesség tud 
adni azon túl, hogy segítünk másoknak.

Fontos tudatosítani a diákokban azt is, hogy 
olyan szervezetekhez is elkerülhetnek az Iskolai 
Közösségi Szolgálat által, amelyek később a mun-
kahelyük is lehet. Emiatt fontos, hogy a közösségi 
szolgálat során átélt élményeket bemutathassák, 
ezzel is tudatosítva önmagukban is, hogy milyen 
készségeik, képességeik fejlődtek.

Az X-Feszt egy olyan középiskolásoknak szóló 
vetélkedő, ahol iskolák nevezhetnek maximum 16 
fős csapatokkal. A nevezett csapatok bemutatják (1 
vagy több részét), hogy az Iskolai Közösségi Szolgá-
lat keretein belül milyen élményeket szereztek, mit 

tapasztaltak, mit csináltak szívesen. A bemutatás 
módja egy 5 perces színpadra kitalált bemutató. 
Ezzel lehetőséget biztosítanak a nézőknek és a többi 
nevező iskolának is, több szervezetnél végezhető 
IKSZ-es programba is betekinteni, ötletet kapni, hogy 
hol és mit lehet még csinálni és ezzel nem csak a 
szervezeteknél lévő IKSZ-es lehetőséget, hanem 
magát az önkéntességet is lehetett népszerűsíteni.

A szervezés során fontos volt, hogy olyan zsűri bí-
rálja, aki külső szemmel és elfogultság nélkül nézi 
a műveket. Volt köztük színművész, tévés személyi-
ség, a Városi Diáktanács elnöke és az Önkéntes Ke-
rekasztal egyik tagja. Értékelési szempont lehetett 
a társadalmi szerepvállalás, színpadi műsor, krea-
tivitás és az időkeretek miatt minimális levonás járt 
az időtúllépésért. A díjazásnál fontosnak tartották, 
hogy olyan díjat adjanak át, amivel motiválhatók a 
középiskolások, így az első helyezett elmehetett 
paintballozni. A további nyeremények is a közösségi 
alkalmakat erősítették, nem egyéni szórakozást 
biztosítottak.

A fent leírt célokat megvalósítva szervezték meg 
Gyöngyösön is a programot. A gyöngyösi program 
ugyan azon a forgatókönyv mentén valósult meg, 
mint az egri program és szintén két nagyobb számú 
csapat jött el. Produkciók- 
ban elsősorban azt emelték  
ki, hogy milyen  
megerősítést  
kaptak az  
önkéntes- 
ségtől, mint  
emberek. 

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/xfeszt
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A Mozdulj, válassz sportot Egerben! című ren-
dezvény 2012 óta évente kerül megrendezésre, és 
legutóbbi alkalommal 20 féle sportágat próbálhat-
nak ki az érdeklődők. De nem csak emiatt említés-
re méltó a rendezvény, hanem mert több szervezet 
összefogásával valósul meg, illetve teret biztosít a 
civil szervezetek számára is, hogy utánpótlás kine-
velése szempontjából is megszólítsa a gyermek és 
ifjúsági és fiatal felnőtt korosztályt. 

A rendezvény minden évben szeptember első 
szombati napján kerül megrendezése, és körülbe-
lül 5-600 ember fordul meg rajta minden évben. 
A sportiskolának és a különböző sportegyesüle-
teknek ez kiváló alkalom arra, hogy a tanév ele-
jén induló csoportjaikat/foglalkozásaikat tudják 
népszerűsíteni, toborozni új tagokat. A rendezvény 
lebonyolítása során több különböző feladat van, 
melyekre helyi diákok önkéntesként jelentkeznek. 
Itt a helyszín rendezésén át, a csoportok kíséré-
sén túl, a program koordinálási feladatokon át, a 
nyeremények kiosztásáig több területen bevonásra 
kerülnek az önkéntesek. A fiatalok szívesen tel-
jesítik itt az iskolai közösségi szolgálatos óráik 
egy részét, mivel amellett, hogy jól érzik magukat 
felelősségteljes feladatokat is végezhetnek és az itt 
végzett munkájukat megbecsülik.

A rendezvény lehetőséget biztosít a civil szerveze-
teknek is a bemutatkozásra.

A rendezvényt minden alkalommal szeptem-
ber első szombatjára tervezik, 13 órától este hat 
óráig tart, a rendezvény előkészítése pedig az ezt 
megelőző hónapokban történik. Mivel a program 
mára már hagyománnyá vált, több sportegyesü-
let mellett az önkéntesek is már eleve készülnek 
rá, éves programtervükbe belekerül. A sportágak 

különbözőek, de igyekeznek 
a szervezők úgy kiválasztani 
a sportágakat, hogy válto-
zatosak legyenek, ne legyen 
2 ugyanolyan sportág jelen. 
A fallabdától a küzdősporton 
át a hastáncig sokféle sportág 
képviselteti magát. Nehézség 
a helyszín felosztása aszerint, 
hogy az ideális legyen a 
különböző sportágak 
bemutatására, minden-
kinek legyen elég helye 
és ne zavarják a má-
sikat. Ez alkalmanként 
némi mediálást igényel a szervezetek között.

A rendezvényen a civil útlevél módszertanára épít-
ve létrehoztak egy ösztönző programot, melynek 
keretében azon érdeklődők, akik a program során 
az egyes kiállítókat felkeresve összegyűjtöttek 10 
pecsétet, vagyis legalább 10 sportban kipróbálták 
magukat, forgathattak a szerencsekeréken, ahol 
értékes nyeremények várták őket. Így az egyes 
sportágak kipróbálása és szervezetek megismeré-
se jobban motiválható volt.

A fiatalok szeretnek részt venni a rendezvényen, 
mind érdeklődőként és a szervezési munkában 
való segítőként is. A szülőknek könnyebbség, hogy 
egy helyen egy időben jelen van 15-20 sportág, 
nem kell az egész várost körbe járni, hogy meg-
találják a gyermekük számára ideális mozgásfor-
mát. A civil szervezetnek pedig remek marketing. 
A játékban résztvevő gyerekek nagy izgalommal 
járják körbe a helyszíneket és örömmel gyűjtik a 
pecséteket a nyereményekhez.

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

HELYSZÍN Eger, Heves megye

TÍPUS Sport

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Egri Norma Alapítvány  
3300 Eger, Törvényház út 1.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/mozdulj-valassz-sportot-
egerben

27. MOZDULJ, VÁLASSZ SPORTOT EGERBEN

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/mozdulj-valassz-sportot-egerben
https://unp.hu/jo-gyakorlatok/mozdulj-valassz-sportot-egerben
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A jó gyakorlat célkitűzése kettős. Az egyik célja, 
hogy összehozza a vírushelyzet miatt eltávolodott 
fiatalokat, biztosítva egy új online kikapcsolódási 
formát. A másik célja a manapság egyre nagyobb 
fontossággal bíró kiber-védelemre való edukáció 
és tájékoztatás mind általános, mind középiskolás 
korosztály számára. Ezeket a célokat egy online 
szabaduló szobával érték el, melyet 2-4 fős csapa-
tok tudtak játszani. Összesen 8-10 csapat játszott 
rajta a bemutatón, amely a III. Ceglédi Ifjúsági 
Fórum online esemény részeként valósult meg. 
Ezek közül voltak olyanok, akik nem tudtak 
időre kijutni a virtuális szobából, de 
a visszajelzések alapján így is min-
denki számára élvezetes informá-
ciószerzési lehetőség volt.

A szabaduló szoba azért 
volt jó választás e kettős cél 
elérése érdekében, mert a 
résztvevőknek csapatban kel-
lett gondolkozniuk. A csapatta-
goknak kommunikálni kellett 
egymással egy közös cél 
érdekében, közösen megfejteni 
a feladványokat, hogy kijussanak 
a szobából. Ennek a csapatépítő 
jellegét már számos szabaduló szoba bizonyította, 
ebben az esetben azonban olyan elrejtett tartal-
mak, információk és tudásanyagok jelentek meg 
többletként, amelyek segítik a fiatalok biztonságos 
boldogulását az online térben.

A játékban használt kódok, belépési adatok, 
jelszavak mind a valóságban is használatban lévő 
információk helytelenségét, feltörhetőségét mu-

tatták be. Az edukációs tartalommal kiegészített 
történet egy újabb szintre emelte a játékot, hiszen 
ezáltal megvalósult a játszva tanulás módszertana 
is, ami szintén széles körben elismert. Az együtt-
működésben és a játék fejlesztésében a Fiatalok 
Együttműködése a Ceglédi Sikeres Közösségekért 
Egyesület kortárs mentorai közül a fiatalok igényeit 
megfogalmazva, számukra történő hasznos anyag 
fejlesztését támogatandó voltak jelen, illetve Pavlik 

Dániel, webfejlesztő, webdizájner, aki az in-
formatika és a kibervédelem 

területét képviselte. Ebből a 
fúzióból jött létre a játéko-
sított, élményalapú tanulási 
lehetőségként a HackOff.

A szabaduló szoba a Goog-
le Drive-on helyezkedett el, 
a Google ingyenes szolgál-

tatásait használva készült 
éppen az adaptálhatóság érdekében. A részt-
vevők Zoom-on kapcsolódva hallgatták meg a 

tájékoztatót és ott tudtak élőben kérdezni, 
ha elakadtak a kiszabadulással.  
Az online szabaduló szoba megvalósítá-

sa során fontos szempontok voltak, hogy online 
térben megvalósítható legyen, fiatalok figyelmét 

lekösse, egyszerűen megvalósítható legyen a szol-
gáltatás és a kamaszkori sajátosságokra reagálva 
támogató és megoldási lehetőségeket kínáló atti-
tűdöt fejlessze. Jelentős kockázati tényező a sza-
baduló szoba nehézsége, hiszen minél nehezebb, 
annál kevésbé szórakoztató vele játszani. Másik 
kockázat egy esetlegesen rosszul működő hivatko-
zás vagy rossz logikai felépítés jelenti, így érdemes 
letesztelni a szobát az éles használat előtt. 

HELYSZÍN Online

TÍPUS Szabadidős program

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Fiatalok Együttműködése a Ceglédi Sikeres Közösségekért 
Egyesület 
2700 Cegléd, Malom utca 5/a.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/hackoff-online-szabadulo-
szoba-jatekositott-internetes-biztonsag

28. HACKOFF ONLINE SZABADULÓ SZOBA, 
JÁTÉKOSÍTOTT INTERNETES BIZTONSÁG

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/hackoff-online-szabadulo-szoba-jatekositott-internetes-biztonsag
https://unp.hu/jo-gyakorlatok/hackoff-online-szabadulo-szoba-jatekositott-internetes-biztonsag
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A Tőled Hallottam Ifjúsági magazin 2018-ban 
indult azzal a céllal, hogy az emberi jogi nevelés, 
aktív állampolgárság, játék általi fejlesztés és 
interkulturális készségfejlesztés mellett, a civil 
társadalom és a hozzá kapcsolódó közéleti ügyek 
és kérdések területén megszólítsa a 16-25 év kö-
zötti fiatalokat, és egyúttal teret nyisson a moderált 
keretek között történő véleménynyilvánításnak. 

A magazinnak olyan 16-25 év közötti fiatalok az 
alkotói, akik ennek a kezdeményezésnek a kereté-
ben megmutathatják mindazokat az értékeket és 
eredményeket, amelyeket az újságírással terem-
tenek. Az írások megjelenése során a fiatal publi-
cisták és a szerkesztők kiemelt prioritással kezelik 
az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletét, 
aminek érdekében kellő figyelmet fordítanak a 
jog- és esélyegyenlőségre, a diszkrimináció-men-
tességre, a toleranciára, az igazságosságra és a 
szolidaritásra. 

A Tőled Hallottam ifjúsági magazin különböző, a 
fiatalokat is érintő társadalmi ügyeket, problémá-
kat karol fel, valamint mutat be, és ezek mentén 
generál párbeszédet az olvasói között. Hangsú-
lyos az eltérő vélemények becsatornázása és így 
a különböző nézeteket, álláspontokat bemutató 
platform megteremtése. Kiemelt téma az embe-
ri jogok, az aktív állampolgárság, a társadalmi 
egyenlőség és a befogadás.

Az ifjúsági munka során szerzett tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a fiatalok saját helyi közössé-
geikben egyre kevésbé érdeklődnek az őket érintő 
ügyek iránt, nehezen vonódnak be élő közössé-
gek tevékenységébe, illetve egyre kevesebb igény 
mutatkozik részükről arra, hogy személyes kap-
csolatokat alakítsanak ki kortársaikkal. Mindezek 

mellett kevés olyan állandó, a fiatalokat érintő és 
a civilek által fenntartott online vagy offline fe-
lület létezik, amely rendszeresen ad hírt emberi 
jogi, vagy közéleti kérdésekről, vagy éppen a civil 
szektor kezdeményezéseiről, projektjeiről, ered-
ményeiről és az ott képviselt értékekről. A magazin 
indulása ezen megállapításokra épített, célja, hogy 
olyan eszközt adjon a fiatalok kezébe, amelynek se-
gítségével értéket teremthetnek.

A magazin témái az évek során változhatnak, azt 
mindig a Tőled Hallottam közösség tagjai határoz-
zák meg. Állandó rovatok:

Civil Körkép: A rovat célja, hogy a civil társadalom 
különböző szereplőit – szervezetek, szakemberek, 
önkéntesek, aktivisták stb. – megszólaltassa, va-
lamint különböző rendezvényeket és eseményeket 
bemutasson előzetesen és utólagosan. Ebben a 
rovatban elsősorban interjúk és bemutatók jelen-
nek meg.

Társadalomelméleti/Közéleti rovat: A rovat célja, 
hogy különböző társadalomelméleti és közéleti 
publicisztikák jelenjenek meg. A rovat témái közé 
illeszkedik az emberi jogok, a demokrácia, az aktív 
állampolgárság, valamint különböző társa-
dalomtudományi diszciplínák. Fontosnak 
tartjuk, hogy cikkeinkkel párbeszédet ge-
neráljunk az olvasóink és követőink között.

Tudatos Ifjúságért Ala-
pítvány rovat: A rovat a 
magazint működtető 
alapítvány rendezvé-
nyeit, eseményeit 
és aktualitásait 
mutatja be.

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

HELYSZÍN Online

TÍPUS Társadalmi párbeszéd

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Tudatos Ifjúságért Alapítvány
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 92/B.

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/toled-hallottam 

29. TŐLED HALLOTTAM IFJÚSÁGI MAGAZIN

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/toled-hallottam
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A Peron Music Kárpátalja könnyűzenei tehetség-
kutató 2020-ban zajlott le Kárpátalján a helyi fiata-
lok bevonásával. A rendezvény sikeres indítását a 
tatabányai Peron Music Alapítvány vállalta, felé-
pítve ennek teljes partneri rendszerét. Célja volt a 
fiatalok helyben ösztönzése, tehetségtámogatás, 
helyben maradás erősítése, a magyar nyelven való 
alkotás támogatása, a helyi fiatalok közösségeinek 
támogatása. A pandémia alatt szerveződött meg 
az online tehetségkutató, amelyet az Ullie zenekar 
nyert meg. Az együttes ezzel bekerült a magyar ze-
nei tehetséggondozás rendszerébe. A Kárpátalján 
megrendezett zenei tehetségkutató lett a magyar 
nyelvű zenei tehetségkutatók családjának 26. tagja.

A kezdeményezés indoka az volt, hogy kárpátaljai 
magyar nyelvű könnyűzene erőre kapjon, legyen 
jó példa a területen. Ehhez kellet egy könnyűzenei 
tehetségkutató, amely lehetőséget ad a feltörek-
vőnek. Az adott program sikerét már megelőzte a 
felvidéki, erdélyi és a délvidéki tehetségkutatók be-
indítása, a rendezvények évenkénti megszervezése, 
lebonyolítása. Kárpátaljai rendezvény sikerének 
záloga az volt, hogy megfelelő, támogató partne-
reket találjanak, akik képesek voltak a program 
iránti érdeklődés felkeltésére, inspirálták a fiatal 
jelentkezni vágyókat, és gyakorlati lebonyolításban 
is szerepet vállaltak.

A járványügyi helyzetre tekintettel az első kárpát-
aljai magyar tehetségkutató online formában került 
megrendezésre 2020 nyarán. Az esemény szakmai 
partnerei: NKA-Hangfoglaló Program, Öröm a zene 
program, Peron Music Alapítvány, Peron Tehet-
ségközpont. Ennek a rendezvénysorozatnak 20 
magyarországi, 1 felvidéki, 1 délvidéki és 3 erdélyi 
eseménye van évente. 

Az esemény célja a kárpátaljai magyar nyelvű 
könnyűzene támogatása, tehetségeinek, alkotóinak 
kiválasztása, beemelése volt a magyar tehetség-
támogató rendszerbe. Az előadók pályázhattak a 
tehetségkutatón való részvételre. A zsűri a dalszö-
veget, a zenei összteljesítményt, a zene kreativitást 
értékelte az összbenyomások alapján.

Az Ullie első helyezettként részt vehetett a buda-
pesti Öröm a zene döntőn októberben az A38 hajón. 
Ezen a Kárpát-medence 26 tehetségkutatójának 
győztese játszott a zsűri és közönség előtt. A tét 
nagy volt, hiszen a legjobbnak 3 millió Ft- értékű 
segítség volt a jutalma, amelyet a zeneipari hely-
foglalásban használhattak fel. A döntőt végül nem 
a kárpátaljai Ullie nyerte (szerk.), azonban szerep-
lésük jó példával bír és bátorírásként szolgál a kül-
honi magyarok számára is magyar dalok, slágerek 
írására, előadására. Kárpátalján ezidáig nem volt 
magyar, saját zenét játszó zenekar, de az Ullie sike-
re inspirációval bírhat az újabb zenészek számára; 
új előadók kezdhetnek magyar dalokat írni, újabb 
alkotó közösségek, zenekarok születhetnek.

 

HELYSZÍN Online

TÍPUS Tehetségkutatás

MEGVALÓSÍTÓ 
SZERVEZET

Peron Music Alapítvány 
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér

WEB https://unp.hu/jo-gyakorlatok/karpatalja-bevonasa-a-
magyar-tehetsegkutatok-rendszerebe

30. KÁRPÁTALJA BEVONÁSA 
A MAGYAR TEHETSÉGKUTATÓK RENDSZERÉBE

A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

https://unp.hu/jo-gyakorlatok/karpatalja-bevonasa-a-magyar-tehetsegkutatok-rendszerebe
https://unp.hu/jo-gyakorlatok/karpatalja-bevonasa-a-magyar-tehetsegkutatok-rendszerebe


ÁGAZATI JÓ GYAKORLATOK GYŰJTEMÉNYE | 35

A jó gyakorlatok gyűjtésének fontos eleme volt 
a sablon, mely segítségével egységesen, azonos 
adattartalommal tudtuk felvenni az egyes jó példá-
kat. A kitöltött sablonok eleinte word formátumban 
elektronikus úton kerültek beküldésre, melynek 
melléklete volt a hozzájáruló nyilatkozat, amit a jó 
gyakorlat „tulajdonosa” töltött ki és írt alá. Ameny-
nyiben a jó gyakorlat sablon mellé nem érkezett 
hozzájáruló nyilatkozat, úgy a gyakorlatot nem 
tudtuk a honlapon elérhető adatbázisban nyilvá-
nosságra hozni.

A jó gyakorlat gyűjtés időszakának utolsó felé-
ben online űrlap formában is elérhetővé tettük a 
jó gyakorlat sablont, mely a mai napig elérhető 
a szakmai oldalunkon, az unp.hu/jo-gyakorlatok 
weboldalon. Az űrlap tartalmazza a hozzájáruló 
nyilatkozatot, így az ezen keresztül beérkezett jó 
példákhoz már nem volt szükség külön aláírt hoz-
zájárulás beküldésére. 

A következőkben közzétesszük azt a sablont, és 
hozzájáruló nyilatkozatot, melyet használva gyűj-
töttük a jó gyakorlatokat.

JÓ GYAKORLAT SABLON
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JÓ GYAKORLAT CÍME: 

ADATOK

A megvalósítás helyszíne: 
(azon helyszín(ek), ahol a jó gyakorlat ténylegesen működik) 

Megvalósító szervezet: 
(szervezet neve, település, utca, házszám, e-mail cím, telefon, weboldal, facebook stb.)

Kapcsolattartó neve, e-mail címe:  
(aki a jó gyakorlatról teljes körű információkkal rendelkezik)

1.  A JÓ GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

Mutassa be maximum 15 mondatban a jó gyakorlat fő célkitűzéseit, célcsoportját, a résztvevők számát, 
és az elért eredményeket!

2.  A KEZDEMÉNYEZÉS INDOKA, HÁTTERE 

Mutassa be, hogy az adott probléma kezelésére milyen megoldásokat kínál a jó gyakorlat, és támassza 
alá azt is, hogy mennyiben segít a jó gyakorlat az adott probléma kezelésében! Mutassa be röviden azon 
okokat, motivációkat, melyek a különböző ágazatokat együttműködésre késztették! Mutassa be azokat a 
szervezeteket, akik részt vettek a jó gyakorlat megvalósításában.

3.  A JÓ GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSA, TARTALMA 

Mikor kezdték és meddig tart/tartott a megvalósítás? Mutassa be a jó gyakorlat tartalmi elemeit, tevé-
kenységeit! Mutassa be azon technikákat, illetve módszereket, amelyek feltétlenül szükségesek a jó gya-
korlat megvalósítása során. Hogyan érték el és választották ki a célcsoport tagjait? Milyen szempontokat 
követtek? Milyen ágazati szereplők kerültek bevonásra, mi volt a feladatuk, milyen főbb hozadékkal járt 
az ágazatok közötti együttműködés? Mutassa be a tanulságokat, lehetséges kockázatokat is!

4.  ADAPTÁLHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI 

Mi jellemzi a jó gyakorlat eszközigényét? Milye humán erőforrás, tárgyi eszköz és forrás igénye van a jó 
gyakorlatnak? Milyen szakmai, módszertani tudást igényel a jó gyakorlat? Milyen egyéb feltételek biztosí-
tását igényli?

5.  MEGVALÓSÍTÓI TAPASZTALAT LEÍRÁSA MAXIMUM 15 MONDATBAN. 

Mit jelentett számárára az ágazatközi együttműködés, az eredményeken túl mi volt a hozadéka? 
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
Jó gyakorlat közléséhez és felhasználásához

Alulírott

Név: 

Cím: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

mint a                  szervezet képviselője,

hozzájárulok, hogy az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) részére ingyene-
sen átadott jó gyakorlat dokumentum, az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. elektronikus és papaírala-
pú adatbázisába kerüljenek abból a célból, hogy a szervezet szakmai kiadványaiban megjelenhessen.

A jó gyakorlat megnevezése: 

Kijelentem, hogy az adatkezelésről szóló tájékoztatót elolvastam és megértettem, jelen nyilatkozat alá-
írásával a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel a személyes adataimnak az adat-
kezelésről szóló tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok. 

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a hozzájárulásom a nyilvánosságra hozatal és az internetes 
technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozatom 
megtételét követő időszakra köti a jogosultat.

A hozzájáruló nyilatkozat két egymással teljesen megegyező példányban készül, melyből egy példány a 
szervezet képviselőjét, egy példány az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.-t illeti meg. 

Kelt

Szervezet képviselője





Ágazati jó gyakorlatok 
gyűjteménye


