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AZ ERZSÉBET IFJÚSÁGI ALAP GONDOZÁSÁBAN MEGJELENT KIADVÁNYOK  

KUTATÁSOK  

 

FIATALOK A TÁVLATI JÖVŐRŐL A COVID - 19 ÁRNYÉKÁBAN  

A Covid–19-világjárvány felerősítette a fiatalok jövő iránti érdeklődését, amit megragadva a Magyar 

Tudományos Akadémia IX. Osztályának Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága 2020-ban újra 

felmérte a hazai fiatalok jövővel kapcsolatos gondolatait, várakozásait, reményeit és félelmeit. 

A fiatalok jövővel kapcsolatos várakozásai a változásokat illetően nagyobbrészt kedvezőnek mondhatók. 

Személyes életükben a család lesz a legfontosabb, a válaszadók meghatározó többsége Magyarországon 

képzeli el az életét. Megállapítható, hogy a fiatalok meglepően pontos és reális előrejelzéseket tudtak adni 

globális tendenciákra, ami a világpolitikai erőtérrel, a világgazdasági súlyponteltolódással, a globális 

népesség alakulásával, a legnépesebb városokkal, a környezeti állapot jövőjével, a technológiai fejlődéssel, 

valamint a világra leselkedő veszélyekkel kapcsolatos várakozásaikban egyaránt megmutatkozott. A 

válaszok alapján reálisan gondolkodnak Magyarország gazdasági és demográfiai helyzetéről. 

Várakozásunkkal ellentétben a Covid–19 nem okozott jövősokkot a fiatalokban. A világról kialakult képüket 

szinte egyáltalán nem befolyásolta a pandémiás helyzet, ami különösen meglepő a kommunikáció, az 

oktatás, az ügyintézés és a vásárlási szokások tekintetében, hiszen már eddig is erőteljes elmozdulás történt 

a virtuális világ irányába. 

Kiadvány letöltése 

 

 MAGYAR IFJÚSÁG 2016 - GYORSJELENTÉS  

Ezek a mai magyar fiatalok! A kutatási gyorsjelentés a 2016-os nagymintás ifjúságkutatás összegző 

kiadványa. A kutatás során több, mint 8 ezer fő hazai fiatal került megkérdezésre. A felmérések legfőbb célja 

az volt, hogy átfogó képet kaphassunk az ifjúság élethelyzetéről és életmódjáról, jövővel kapcsolatos 

terveiről, illetve az ifjúságpolitikai döntések hatásáról rendszeresen szülessenek megbízható adatok, 

melyek elősegítik a beavatkozások lehetséges és szükségszerű irányainak meghatározását, aminek 

figyelembevétele előrevetíti mind a kiemelt projekt, mind a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában meghatározott 

célok hatékonyabb és eredményesebb elérését. 

https://unp.hu/hir_docs/244_242_mt_2020_0304ebook_237256.pdf
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Kiadvány letöltése 

 

MAGYAR IFJÚSÁG 2016. - GYORSJELENTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI FIATALOKRÓL  

A Magyar Ifjúság 2016. kutatás részeként elkészült a határon túli fiatalokra vonatkozó kutatás eredményeit 

bemutató jelentés. 

A kutatás során egyenként több, mint 8-8 ezer fő hazai és határon túli fiatal került megkérdezésre. A 

felmérések legfőbb célja az volt, hogy átfogó képet kaphassunk az ifjúság élethelyzetéről és életmódjáról, 

jövővel kapcsolatos terveiről, illetve az ifjúságpolitikai döntések hatásáról rendszeresen szülessenek 

megbízható adatok, melyek elősegítik a beavatkozások lehetséges és szükségszerű irányainak 

meghatározását, aminek figyelembevétele előrevetíti mind a kiemelt projekt, mind a Nemzeti Ifjúsági 

Stratégiában meghatározott célok hatékonyabb és eredményesebb elérését. 

Kiadvány letöltése 

 

ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGON 2018  

Az országos, reprezentatív, nagymintás önkéntességkutatás célja egyfelől az volt, hogy bemutassa 

Magyarország lakosságának viszonyulását a társadalmi felelősségvállalás ez irányú megnyilvánulási 

formájához, különös tekintettel a fiatalokra. A kutatás egyrészt vizsgálta az önkéntes tevékenységek 

elterjedtségét, a tevékenységek jellegét, illetve az önkéntes tevékenységek vállalásától való távolmaradás 

okait, a lehetőségek körét, továbbá azok hiányát. A kutatás célja másfelől az önkéntességgel foglalkozó 

szervezetek és szakemberek tapasztalatainak összegzése, a toborzással, bevonással, eléréssel kapcsolatos 

nehézségek, a működési gyakorlatok feltárása, az önkéntes feladatvállalás helyi és szélesebb közösségekben 

kifejtett pozitív társadalmi hatásainak számbavétele volt. 

Magyarországon az önkéntesség egyre több ember életének része, amit az Önkéntesség Magyarországon 

2018 kutatás is igazol. 

Kiadvány letöltése 

 

MAGYAR FIATALOK 2020 

https://unp.hu/hir_docs/142_magyar_ifjusag_2016.pdf
https://unp.hu/hir_docs/143_magyar_ifjusag_kutatas_2016_gyorsjelentes_a_karpatmedencei_fiatalokrol.pdf
https://unp.hu/hir_docs/147_onkentesseg_2018.pdf
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A Magyar Fiatalok 2020 egy országos szintű, nagymintás, reprezentatív ifjúságkutatást, amely kapcsolódik 

a 2016-os kutatáshoz. Az átfogó, a fiatalok életét meghatározó valamennyi aspektusra kiterjedő kutatás 

pontos képet ad a vizsgált korosztály élethelyzetéről, a négyévente ismétlődő vizsgálatok pedig lehetőséget 

biztosítanak a kapott eredmények összevetésére, az esetlegesen kirajzolódó trendek nyomon követésére. 

A 2020-as ifjúságkutatásban megvizsgáljuk a családalapítás, valamint a gyermekvállalás alapvető mutatóit 

és motivációit, emellett a fiatalok oktatási helyzetét és továbbtanulási terveit. A munkaerő-piaci pozícióhoz 

kapcsolódóan kitérünk a munkavállalási potenciál elemzésére, foglalkozunk a külföldi munkavállalással és 

a jövőtervekkel. Bemutatjuk a fiatalok szabadidős tereit és tevékenységeit, foglalkozunk a 

kultúrafogyasztással, az internet-hozzáféréssel és használattal. 

Kiadvány letöltése 

 

KÜLHONI MAGYAR FIATALOK 2020  

A 2020-as külhoni ifjúságkutatás csakúgy, mint a négy évvel korábbi adatfelvétel a magyarországi 

nagymintás kutatás részeként készült el. Összesen 4000, 15–29 éves magyar fiatalt kérdeztünk meg 

Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és Vajdaságban, reprezentatív minta alapján. A kutatás során fontos 

szempont volt az adatok összevethetősége az egyes külhoni régiók, illetve a magyarországi eredmények 

tekintetében, továbbá fontos szempont volt a 2016-os kutatással való összevethetőség is.  

Kiadvány letöltése 

 

HORIZONTON - AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A MAGYARORSZÁGI FIATALOK HELYZETÉRŐL ÉS 

ÉLETMÓDJÁRÓL  

Az Erzsébet Ifjúsági Alap és a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (Ifjúságkutató Intézet) 

együttműködésében létrejött kiadvány a legutóbbi nagymintás ifjúságkutatás eredményeit dolgozza fel. A 

kötetben szereplő első tanulmányból megismerhetjük a magyarországi 15–29 évesek legfontosabb 

tulajdonságait. Ezt követően négy olyan kérdéssel foglalkozik, amelyek – a jelen perspektíváján át – a jövő 

társadalmi viszonyai szempontjából kulcsfontosságúnak látszanak. 

https://unp.hu/hir_docs/225_magyar_fiatalok_2020_web.pdf
https://unp.hu/hir_docs/226_kulhoni_magyar_fiatalok_2020_web.pdf
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A tanulmányok bemutatják a COVID-19 világjárvány önkéntességre gyakorolt hatását a fiatalok körében, a 

fiatalok nemzetközi mobilitási hajlandóságát, körüljárja a magyarországi klímageneráció témakörét, hogy 

mit is jelent ez valójában, valamint boncolja a politikai aktivitás és a generációváltás kérdéseit. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/264_zaro_2022.pdf
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TANULMÁNYOK, MÓDSZERTANI KIADVÁNYOK  

 

ÁGAZATI JÓ GYAKORLATOK GYŰJTEMÉNYE  

A kiadvány célja összefoglalni azokat a főként hazai jó gyakorlatokat, melyek az ifjúságügy területén 

valósultak meg. A jó gyakorlatok gyűjtése az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekt teljes időszaka 

alatt folyamatos tevékenységként volt jelen, melynek egyik összegzése jelen 30 jó gyakorlatból és 

módszertani leírásból álló online kiadvány. A kiadvány az ifjúsági munka széles spektrumán gyűjtött jó 

példákat foglalja össze, a demokráciára neveléstől kezdve, drogprevención, az érzékenyítésen, az 

esélyegyenlőségen, kompetenciafejlesztésen, vagy környezettudatosságon keresztül a közösségépítésig, 

hogy csak párat említsünk.  

A jó gyakorlatok közzétételének célja, hogy mások 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, mások tapasztalatának 

kreatív alkalmazását a saját közösségünkben. 

Kiadvány letöltése 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ IFJÚSÁGPOLITIKÁJA –  A DÖNTÉSHOZATALTÓL A MEGVALÓSÍTÁSIG  

Jelen összefoglaló célja, hogy közérthető nyelven, ám mégis szakmai hitelességgel foglalja össze és mutassa 

be az Európai Unió ifjúságpolitikai folyamatait. A kiadvány nem szorítkozik az események és 

dokumentumok kronologikus és teljes bemutatására, ugyanakkor arra törekszik, hogy túlmutasson az 

egyes stratégiai keretek és programok száraz ismertetésén. 

A publikáció összességében kísérletet tesz arra, hogy mind térben, mind időben elhelyezze a meghatározó 

uniós ifjúságpolitikai dokumentumokat, eseményeket, programokat és folyamatokat, valamint nem utolsó 

sorban az érintett intézményeknek és magának a tagállamnak a szerepét, a feladatait, valamint lehetőségeit 

a szakpolitika megalkotása és a célok elérése érdekében. 

Kiadvány letöltése 

https://unp.hu/hir_docs/321_jo_gyakorlat_kiadvany_2022_03.pdf
https://unp.hu/hir_docs/321_jo_gyakorlat_kiadvany_2022_03.pdf
https://unp.hu/hir_docs/323_eu_ifipolitika_2022.pdf
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AZ ONLINE BÁNTALMAZÁS JELENSÉGE  

Fiatalokkal és gyerekekkel foglalkozó szakemberek sokasága néz szembe közösségén belüli esetleges 

agresszióval. A kortársak közötti fizikai bántalmazás ténye nem kérdés. Azonban a ma gyermeket nevelő 

szülők és szakemberek sokszor eszköztelenül állnak az online térben előforduló abúzusokkal szemben 

(cyberbullying). Nincs tanács, jó/rossz példa az előző generációk tapasztalatai alapján. Nem lehet mihez 

hasonlítani a bántalmazás mértékét és annak valódi hatásait az áldozatra.  

Az online és offline térben történő bántalmazás azonban sok esetben hasonló dinamikára épül. Egy online 

bántalmazás esetében az ifjúsági szakembereknek egy-egy megoldás megteremtéséhez nem a digitális 

eszközök helyes és rutinszerű használatára van elsősorban szüksége. A konfliktuskezelési tapasztalatokra 

való támaszkodás, az empátia és cyberbullying fogalmainak megismerésével valódi megoldási stratégiák 

alakíthatók ki a gyermekek számára. Kiadványunkban ezeket a témaköröket járjuk körbe, támpontokat és 

segítséget nyújtva a fiatalokkal foglalkozó szakemberek és a szülők számára egyaránt. 

Kiadvány letöltése 

 

DROGPREVENCIÓ AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN  

A prevenció szó, vagy mint kifejezés tulajdonképpen megelőzést, olyan cselekvéseket jelent, melyek 

képesek csökkenteni vagy teljesen kiküszöbölni a pszichés, testi betegségeket előidéző feltételeket. A 

leggyakrabban használt meghatározások szerint megkülönböztetünk elsődleges, másodlagos és 

harmadlagos prevenciót. Leggyakrabban az elsődleges prevencióval találkozunk, az iskolai drogprevenciós 

programok is ebbe a kategóriába tartoznak.  

A drogprevenciós és egyéb egészségfejlesztő programok elsősorban az általános iskolák és középiskolák 

sajátosságai. Ezen belül elsősorban a serdülő, tinédzser korú fiatalok vehetnek részt ilyen jellegű 

foglalkozásokon. A jelenlegi tapasztalat, illetve a fiatalokkal foglalkozó szakemberek visszajelzései alapján 

egyre inkább szükségessé vált, hogy a 14 év alatti diákok számára is elérhetővé válhassanak az ilyen jellegű 

foglalkozások.  

A szerzők tapasztalatai alapján az elmúlt időszakban megtartott drogprevenciós foglalkozások tükrében  

kijelenthető, hogy a fiatalok 96-98 százaléka egyáltalán nem hallotta még azt a szót, hogy prevenció, nincs 

tisztában a szó jelentésével. Bár találkoztak drogokkal kapcsolatos előadással, de maga a drogprevenció, 

https://unp.hu/hir_docs/322_online_bantalmazas_2022.pdf
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mint szó, mint fogalom, ismeretlen számukra. A fiatalok nagy többsége a drog szó hallatán kizárólag a 

kábítószerekre és hasonló anyagokra gondol, nem is feltételezik, hogy az otthonaikban is megtalálható 

alkohol, vagy dohánytermék is a drog kategóriába tartozhat. Igazi meglepetésként hat számukra, amikor 

megismerkednek a legális és illegális drogok fogalmával, és szembesülnek azzal a ténnyel, hogy bizony a 

legális drogoknak is egészségkárosító hatásaik vannak. 

A kiadvány célja, hogy bemutassa a drogprevenciós lehetőségeket a közoktatásban, az iskolán kívüli 

prevenciós foglalkozásokat, számba veszi azt, mit tehet egy ifjúsági munkás drogprobléma esetén, valamint 

olyan, bevált jó gyakorlatokat mutat be, melyek az elmúlt években sikeresen tudtak hatni a fiatalokra, 

megelőzve ezzel a különféle drogok fogyasztását. 

Kiadvány letöltése 

 

FÓKUSZBAN A FIATALOK -  ÁGAZATI ÉS ÁGAZATKÖZI JÓ GYAKORLATOK GYŰJTEMÉNYE  

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 megismert 

társterületek ifjúságot célzó jó gyakorlatainak gyűjteményét, mely magába foglal számos ifjúságügyi és 

ágazatközi gyakorlatot a közösségépítéstől kezdve, a drogprevención keresztül az önkéntesség területéig 

különböző témákat lefedve. 

A jó gyakorlatok feltárása, rendszerezése és közzététele lehetőséget biztosít az eszközök és módszerek, 

illetve a tevékenységi területek minél szélesebb körű megismertetésére, hasonló kezdeményezések 

megvalósításának ösztönzésére, az ifjúsági munkában rejlő lehetőségek gyakorlatorientált megközelítése 

és bemutatása révén pedig az ifjúsági célú tevékenységek népszerűsítésére és elterjesztésére. 

Kiadvány letöltése 

 

KORTÁRSSEGÍTÉS A GYAKORLATBAN  

Kiadványunk a hazai kortárssegítő folyamatokat igyekszik bemutatni: kik is a kortársegítő fiatalok, mit 

csinálnak?  Kinek, miben és hogyan tudnak segíteni? Hogyan és miért lesz egy fiatal kortárssegítő?  

https://unp.hu/hir_docs/310_drogprevencio_az_ifjusagi_munkaban_2022.pdf
https://unp.hu/hir_docs/308_fokuszban_a_fiatalok_jogyakorlatok_2022_web_pages.pdf
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A kiadvány körüljárja, hogyan alakult át a hazai kortárssegítő tevékenység a kezdetektől napjainkig. Hogyan 

törekednek reagálni a kortársegítő képzések a hazánkban és a világban zajló változásokra, a covid-járvány 

okozta nehézségekre. Igyekszünk tisztázni a kortársegítés, kortárs tanácsadó és a kortárs mentor 

programok közötti különbségeket is, de kitérünk az önkéntes tevékenységre, valamint bemutatunk olyan 

fiatalokat is, akik kortárssegítő képzést követően szakmai tevékenységet is végzenek. Igyekszünk bemutatni 

többféle képzési tematikát, szakmai tevékenységet hazai szervezeteken keresztül. 

Kiadvány letöltése    

 

KÖZÖSSÉGI IFJÚSÁGI MUNKA NEHÉZ HELYZETBEN LÉVŐ KAMASZOKKAL  

Jelen tanulmány az ifjúságügy szűkebben vett szeletét: a hazai ifjúsági közösségi munkát, és azon belül a 

szolgáltatókat vizsgálja online kérdőíves módszer segítségével. A megszólítottak között szerepelnek ifjúsági 

terek, ifjúsági házak és klubok, ifjúsági önkormányzatok, speciális ifjúsági szolgáltatások (pl. tanodák 

leszakadó régióban), ifjúsági felkereső munkát végző szervezetek, felekezeti, nemzetiségi ifjúsági 

szervezetek, valamint négy országos ifjúsági munkát végző hálózat (ISZOSZ, ISZT, NIT, GYIÖT) tagságai és 

az általuk elért szervezetek.  

Közösségi segítségnyújtást végző szervezetekről van szó, amelyek segítő munkájukat vagy azért végzik, 

hogy önmaguk és/vagy tagjaik problémáit kezelni tudják, vagy adott problémával küzdő embereket 

támogatnak abban, hogy közösségként legyenek képesek az együttes problémamegoldásra. Ilyen kitágított 

értelemben képezi a vizsgálat célcsoportját minden szolgáltató, ami önmagát ifjúsági közösségi munkát 

végző szervezetnek tartja, azaz intézményi keretek között biztosít teret a harmadlagos szocializációra 

fiatalok bármely csoportjának. 

Magyarországon ifjúsági munkát nagyon sok színtéren végeznek intézményesített keretek között. Ez a 

tanulmány azonban azokra a szervezetekre koncentrál, ahol a fiatal önkéntes módon jelenik meg.  

Kiadvány letöltése 

 

MÓDSZERTANI SEGÉDLET IFJÚSÁGSEGÍTŐKNEK  –  A KOMPASZ-KÉZIKÖNYV A FIATALOK 

EMBERI JOGI NEVELÉSÉHEZ –  KÉZIKÖNYV HASZNÁLATÁHOZ  

https://unp.hu/hir_docs/333_kortarssegites_2022.pdf
https://unp.hu/hir_docs/315_kozossegi_ifjusagi_munka_2022.pdf
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A kiadvány célja, hogy segítő kezet nyújtson az ifjúságsegítőknek az emberi jogi neveléshez, mely magában 

foglalja a tanulást az emberi jogokról, az emberi jogokon keresztül és az emberi jogokért. Meg kell ismertetni 

a fiatalokkal az emberi jogokat, meg kell, hogy értsék azokat, és buzdítani kell őket, hogy mindennapjaikban 

tegyenek az emberi jogok érvényesüléséért. Azt szoktuk mondani, hogy a legfontosabb, hogy felkerüljön az 

emberi jogi szemüveg, a különböző élethelyzeteket ezen a szemüvegen keresztül nézzük, és ha szükséges , 

akkor tegyünk az emberi jogi sérelmek ellen. Ez azonban nem megy egyik napról a másikra. 

Az ifjúsági munka a nemformális és informális, valamint a tapasztalati tanulásra épít. Olyan lehetőségekkel 

bír, melyek az iskolai kereteket szétfeszítik, olyan fiatalokkal tud kapcsolatot építeni, akik az iskolában nem 

találják a helyüket, akiket az iskola kivet magából. Ezért is olyan nagy az ifjúsági munka jelentősége és 

ifjúságsegítők szerepe. 

Az ifjúságsegítő lehetősége, hogy a napi szituációkban, a közösségi térben megoldandó helyzetek kapcsán, 

az éves folyamatban, projektben, klubfoglalkozáson, táborban, vagy valamilyen helyi kiállásban, 

cselekvésben a csoport igényeit és fejlődését figyelembe véve lépésről lépésre haladva ismertesse meg a 

fiatalokkal az emberi jogokat. A Kompasz – Kézikönyv fiatalok emberi jogi neveléséhez kézikönyv ehhez a 

munkához nyújt segítséget. 

Kiadvány letöltése 

 

REGIONÁLIS IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉSEK  

A nagymintás kutatások, valamint a helyi szintű helyzetelemzéseink adataira épülve területi fókuszú 

helyzetelemzések készültek. A helyzetelemzések keretein belül az adott régió sajátosságainak megismerése 

segíti a helyi szintű programok, szolgáltatások irányainak meghatározását is. A 7 darab regionális szintű 

helyzetelemzés rámutat azokra az eltérésekre, amelyek az egyes régiók között a fiatalok élethelyzetére, 

lehetőségeire, szükségleteire, aktivitására vonatkoznak. 

Kiadvány letöltése 

 

TÁBORSZERVEZÉSRŐL KICSIT MÁSKÉPP! A VAGY "HOGYAN VÁLTAM INSTANT 

TÁBORRAJONGÓVÁ"?  

https://unp.hu/hir_docs/317_emberi_jog_2022.pdf
https://unp.hu/post/magyarorszag-regionalis-ifjusagi-helyzetkepei
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Jelen táborszervezési tapasztalatgyűjtemény tulajdonképpen egy esettanulmányra, azaz egy – 27 éve indult 

és azóta minden nyáron megvalósuló – gyermek és ifjúsági táborra építve mutat be a gyakorlatban már 

megvalósult, kipróbált módszereket, természetesen nem állítva egy pillanatig sem, hogy ezek az egyedüli, 

kizárólagos hatékonyságúak, mindentudók.A kiadványban definiálásra kerül a tábor fogalma, bemutatásra 

kerülnek fontos tudnivalók a táborok sikeres szervezéséhez, valamint már bevált recepteket és 

hozzávalókat biztosít az olvasók számra nem feledve azt, hogy minden tábor más! 

Kiadvány letöltése 

  

ZÁRÓKIADVÁNY  

A kiadványban olyan, az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 

„Komplex Ifjúsági Fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve” című projekt hét éve alatt elért eredményekkel 

találkozhat az Olvasó, amelyek kiemelkedőknek tekinthetőek, mérföldkövekkel, melyek hatást gyakoroltak 

a hazai ifjúságügyi szektor folyamataira. 

A kiadvány bemutatja a létrehozott közösségi tereket, infrastruktúráját, humánerőforrás szükségletét, a 

terekben megvalósított programokat, és egyes mérföldköveit. Leírja a települési ifjúsági munkát és a projekt 

során végzett, szakemberek számára elérhető támogatói tevékenységeket, a projekt hét évének kutatásait 

és az azokból született kiadványokat. Bemutatásra kerülnek az országos szintű szakmai rendezvények, 

melyek az ifjúsági munka előrelendítése érdekében kerültek megvalósításra, az egyéni 

kompetenciafejlesztés támogatására létrehozott képzési tevékenységek, felnőttképzési programok, a 

projekt során végzett online ifjúsági és ifjúságszakmai szolgáltatások, a szemléletformáló kampányok, 

valamint az önkéntesség támogatását célzó tevékenységek és eredmények.  

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/312_taborszervezes_2022.pdf
https://unp.hu/hir_docs/319_sszesitett_tanulmany_2022_print.pdf
https://unp.hu/hir_docs/319_sszesitett_tanulmany_2022_print.pdf
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MÁS SZERVEZETEK GONDOZÁSÁBAN MEGJELENT KIADVÁNYOK  

 

10 KÉRDÉS AZ IFJÚSÁGRÓL -  MAGYAR IFJÚSÁG 2012  

Szerkesztő: Székely Levente 

Szerzők: Csécsi Réka, Dulka Martina, Juhász Gyula, Lakatos Dániel, Molnár Csaba Gábor, Mrázik György 

Kiadó: Kutatópont Kft. (2012) 

A negyedik magyarországi nagymintás ifjúságkutatás első eredményeit tartalmazza e kiadvány, melynek 

tartalmát 10 fontos - az ifjúság mindennapjait és a jövőre vonatkozó lehetőségeit meghatározó - téma köré 

rendezték.  

Kiadvány letöltése 

 

26.000 KM, AVAGY KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS KALAMÁRIS MÓDRA  

Szerkesztők: Csatári Emese, Groska Éva 

Szerzők: Vincze Béla, Groska Éva, Tóth Zsuzsanna, Csatári Emese 

Kiadó: Kalamáris Egyesület (2010) 

Megjelent a 26.000 kilométer, avagy ifjúsági szakmai kalandozások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

című kiadvány, amely a Kalamáris Egyesület 2010 áprilisában befejeződött programját mutatja be. A 

kiadvány összefoglalja a programban végzett tevékenységeiket, bemutatja az ifjúsági 

közösségfejlesztésekben résztvevő csoportokat, a Pocoló Nomád ifjúsági szolgáltatást. 

Kiadvány letöltése 

 

A 80-AS GENERÁCIÓ  –   PÁLYAKEZDŐ TÁRSADALOMTUDÓSOK ESSZÉKÖTETE  

Szerkesztő: Tarr Ferenc 

https://unp.hu/hir_docs/150_10_kerdes_az_ifjusagrol__magyar_ifjusag_2012.pdf
https://unp.hu/hir_docs/151_26000_km_avagy_kozossegfejlesztes_kalamaris_modra.pdf
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Kiadó: Kontra Műhely (2010) 

A kötet célja egy körkép készítése arról, hogyan is látja saját magát ez a korosztály. Többek között a 

következő kérdésekre igyekszik választ adni a kötet: Kirajzolódnak-e közös pontok, meghatározó 

jelenségek a különböző problémák vizsgálata során? Hogyan alakulnak ki közösségek a szocializmus 

felbomlása után? Mi az oka a késői felnőtté válásnak? 

Kiadvány letöltése 

 

A CSALÁDMŰHELY PROGRAM MÓDSZERTÁRA  

Szerző: M. Tóth Andrea 

Kiadó: Csillapor Alapítvány (2010) 

Ezt a kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik emberekkel, fiatalokkal foglalkoznak, akik emberi közösségeket 

alapítanak, akik emberi együttléteket terveznek, szerveznek. Továbbá azoknak is, akik szívesen segítenek 

embertársaiknak, és fejlődni szeretnének segítőiségükben. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/152_a_80as_generacio.pdf
https://unp.hu/hir_docs/153_a_csaladmuhely_program_modszertara.pdf
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A DEMOKRÁCIA TANULÁSA  

Kiadó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Dél-dunántúli 

Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (2012) 

Felelős főszerkesztő: Galambos Adorján 

Felelős szerkesztő: Magdali Csaba 

Magyarország demokratikus berendezkedése számos lehetőséget kínál a közügyekben való részvételre és 

annak csoportos vagy akár egyéni befolyásolására; az ifjúsági munka és az ifjúsági élet egyik fő célkitűzése 

pedig, hogy a fiatalokat a helyi, a közösségi és a szélesebb társadalmi értelemben vett életbe, 

döntéshozatalba és véleménynyilvánításba bevonja. A részvétel azonban sokféle és sokrétű, különböző 

módokon és formákban valósul meg az egyéni szinttől a csoportos vagy közösségi szintig. Jelen kiadvány 

ennek a részvételnek a dél-dunántúli régió fiatal korosztályának ifjúsági érdekképviseleti szervezetekben 

és azokon keresztül megnyilvánuló részvételét igyekszik bemutatni. 

Kiadvány letöltése 

 

A FESZTIVÁLOK KÖZÖNSÉGE, HELYE, SZEREPE A KULTURÁLIS FOGYASZTÁSBAN  

Szerző: Hunyadi Zsuzsa  

Készült a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által, az MTA Szociológiai Kutatóintézetnél 

megrendelt kutatás keretében. (2004) 

A kiadvány a sokféle kulturálódási lehetőséget biztosító fesztiválok és a kulturális fogyasztás közötti 

kapcsolatot mutatja be. 

Kiadvány letöltése 

 

A GYAKORLATI PEDAGÓGIA NÉHÁNY KÉRDÉSE -  ISKOLÁN KÍVÜLI NEVELÉS  

https://unp.hu/hir_docs/154_a_demokracia_tanulasa.pdf
https://unp.hu/hir_docs/155_a_fesztivalok_kozonsege_helye_szerepe_a_kulturalis_fogyasztasban.pdf
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Szerzők: Heimann Ilona, Lénárd Sándor, Mészáros György, Rapos Nóra, Trencsényi László 

Szerkesztő: Terencsényi László 

Kiadó: Bölcsész Konzorcium (2006) 

Egy elméleti bevezető tanulmány után a kiadvány sorra veszi a nevelés iskolán kívüli színtereit, legfőbb 

típusait, s az írók mérlegre teszik, hogy miképp, hogyan járulnak hozzá a személyiség (részleges vagy 

egészleges) fejlesztéséhez, a társadalomban vetélkedő-versengő értékek közti választáshoz, az önnevelés 

tudatosságához. 

Kiadvány letöltése 

 

A KÖZÉPOSZTÁLY SZIGETE  

Szerző: Gábor Kálmán 

Felelős szerkesztő: Jancsák Csaba 

Kiadó: Belvedere Meridionale (2000) 

Az Oktatáskutató Intézet több éven át szociológiai kutatásokat végzett a Sziget-rendezvényeken. A 

kiadványba öntött eredmények igen érdekes képet tárnak elénk a fiatalokról, az időközben végbement 

változásokról. 

Kiadvány letöltése 

 

 

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS MÓDSZERTÁRA  

Szerző: dr. Majár János 

Közreműködők: Koromné Seri Anikó, Kovács Eszter, Veresné Péter Judit 

Kiadó: Csillagpor Alapítvány (2010) 

https://unp.hu/hir_docs/156_a_gyakorlati_pedagogia_nehany_kerdese__iskolan_kivuli_neveles.pdf
https://unp.hu/hir_docs/157_a_kozeposztaly_szigete.pdf
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A kiadványt a Csillagpor Alapítvány megbízásából a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség készítette. A kötet 

röviden összefoglalja azokat az elméleti konstrukciókat, amelyek ismerete nagyban megkönnyíti egy 

folyamat tervezését és sikeres lebonyolítását. Ezen kívül módszertani javaslatokat tartalmaz a gyakorlati 

megvalósításhoz. 

Kiadvány letöltése 

 

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007 -2017 

Szerzők: Dr. Czike Klára, F. Tóth András 

Kiadó: Önkéntes Központ Alapítvány (2017) 

A dokumentum összefoglalja mindazt, ami az önkéntesség szempontjából az utóbbi bő évtizedben történt 

abból a célból, hogy levonja a területen zajló történésekből adódó következtetéseket, és vázolja a 

következtetések nyomán fellépő stratégiai irányokat és közös feladatokat. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/158_a_kozossegfejlesztes_modszertara.pdf
https://unp.hu/hir_docs/159_a_magyarorszagi_onkentesseg_fejlesztesi_strategiaja_20072017.pdf


 

 

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

River Estates, 1134 Budapest, Váci út 35   
+36 70 421 1525 | titkarsag@erifa.hu | www.unp.hu 

21 

 

A VILÁG AZ ISKOLÁBAN - TANULMÁNYOK A GLOBALIZÁCIÓRÓL TANÁROKNAK  

Szerzők: Koppány Judit, Udvarhelyi Éva Tessza 

Kiadó: Artemisszió Alapítvány (2009) 

A kötet célja, hogy rövid áttekintést adjon a globalizációnak a gazdaságot, a politikát, és a társadalmi életet 

érintő egyes hatásairól mind a nagyvilágban, mind Magyarországon. A szerzők elsősorban arra kívánják 

fölhívni a figyelmet, hogy ezek a világot átszövő jelenségek, folyamatok hogyan érintik az emberek 

mindennapi életét itthon és a világ különböző pontjain. 

Kiadvány letöltése 

 

AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG AZ ISKOLÁBAN ÉS AZON TÚL  

Kiadó: Kurt Lewin Alapítvány (2012) 

Az iskolák amellett, hogy eltérő ismereteket oktatnak a diákok számára, a fiatalok gondolkodására és 

aktivitására is hatást gyakorolnak nevelői munkájukkal és napi működésükkel. A Kurt Lewin Alapítvány 

másfél éves kutatási, fejlesztési programjában egy kelet-magyarországi város négy középiskolájában az 

iskola és az aktív állampolgárság viszonyát vizsgálta. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/160_a_vilag_az_iskolaban_tanulmanyok_a_globalizaciorol_tanaroknak.pdf
https://unp.hu/hir_docs/161_aktiv_allampolgarsag_az_iskolaban_es_azon_tul.pdf
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ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? A FIATALOK AKTÍV ÁLLA MPOLGÁRSÁGI 

KÉSZSÉGEI MAGYARORSZÁGON NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍ TÁSBAN  

Szerzők: Gáti Annamária, Lannert Judit 

Kiadó: Aktív Állampolgárság Alapítvány (2010) 

Az Aktív Állampolgárság Alapítvány azzal bízta meg a TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató 

Központot, hogy tekintse át a magyar fiatalok állampolgári attitűdjeire vonatkozó kutatási adatbázisokat, 

foglalja össze ezek főbb eredményeit, megállapításait. Az adatbázisok másodelemzésére épülő munkából 

született ez az összefoglaló. 

Kiadvány letöltése 

 

ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉS AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN  

Felelős főszerkesztő: Veres Judit Inez 

Szerzők: dr. Árvai Éva Anna (2. rész), Kányai Kinga (1. rész, 1. fejezet), Kertész Tibor (1. rész, 4. fejezet), 

Wagner János (1. rész, 2. és 3. fejezet) 

Kiadó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat (2010) 

A demokratikus társadalom működésének egyik alapvető feltétele a közösségi cselekvés és a feladatok és 

problémák együttműködéseken alapuló megoldása. Ugyanez az alapelvárás az egyének közötti és a 

közösségeken belüli konfliktusok kezelésének folyamatára is érvényes. Az alternatív konfliktuskezelési 

módszerek célja a konfliktusok konstruktív, részvételen alapuló megoldása és az érintett felek közötti 

együttműködés elősegítése. 

Kiadvány letöltése 

 

AMIT A KÉPZÉSRŐL TUDNI KELL -  T-KIT SOROZAT 

https://unp.hu/hir_docs/162_alattvalok_vagy_polgarok_lesznek__a_fiatalok_aktiv_allapolgarsagi_keszsegei_magyarorszagon_nemzetkozi_osszehasonlitasban.pdf
https://unp.hu/hir_docs/163_alternativ_konfliktuskezeles_az_ifjusagi_munkaban.pdf
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Szerkesztő: Gavan Titley 

Szerzők: Goran Buldioski, Cecilia Grimaldi, Sonja Mitter, Gavan Titley, Georges Wagner 

Kiadó: Európa Tanács és Európai Bizottság (2002) 

Az Európa Tanács és az Európai Unió együttműködésében született kiadvány segítséget nyújt az ifjúsági 

szervezeteknek és a fiatalokkal foglalkozóknak abban, hogy pontosabban értsék a formális és nem-formális 

oktatás közötti különbséget és hasonlóságot, érzékenyebben válasszanak a célok függvényében a 

módszerek közül. Elsősorban ifjúsági és civil szervezetekkel kapcsolatos fejlesztéshez találhatók  benne 

ismeretek, módszertanában követve az egyes képzések felépítését. 

Kiadvány letöltése 

 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEHÉR KÖNYVE - ÚJ LENDÜLET EURÓPA FIATALJAI SZÁMÁRA  

Kiadó: Az Európai Közösség Bizottsága (2001) 

Az európai szintű kormányzás új formáinak kialakulását előmozdító elképzelések eredményeképpen az 

Európai Bizottság 2001-ben elhatározta, hogy az ifjúságpolitikáról Fehér Könyvet jelentet meg, illetve 

ennek érdekében széles körű konzultációt indít el. A konzultációs folyamat alatt az ifjúsági terület 

valamennyi szereplője – fiatalok, ifjúsági szervezetek képviselői, kutatók, közalkalmazottak és döntéshozók 

– közötti párbeszéd és eszmecsere eredményeképpen számos javaslat fogalmazódott meg különböző 

témakörökben. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/164_amit_a_kepzesrol_tudni_kell__tkit_sorozat.pdf
https://unp.hu/hir_docs/165_az_europai_bizottsag_feher_konyve__uj_lendulet_europa_fiataljai_szamara.pdf
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AZ IFJÚSÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ  

Írta: Dr. Orgován Eszter 

Kiadó: A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (2002) 

A kiadvány ízelítőt ad a fiatalokat érintő 2002-ben meglévő európai uniós programjaiból, akcióiból és 

lehetőségeiből. Emellett a kiadványban a 2000-es évek elején meghatározott európai oktatási 

célkitűzéseket is megismerhetjük. 

Kiadvány letöltése 

 

AZ IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK TIPOLÓGIÁJA ÉS MŰKÖDÉSI JELLEMZŐIK 

MAGYARORSZÁGON  

Írta: Domokos Tamás, Mahler Balázs, Ruff Tamás, Szanyi Ágnes 

Kiadó: Echo Nonprofit Network (2007) 

A szerzők kutatási projektjének célja az ifjúsági szolgáltatások fenntarthatóságra és fejlesztésre vonatkozó 

analízis készítése Magyarországon, különös tekintettel a 2007-2013 közötti időszak várható ifjúsági 

forrásfelvételére. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/166_az_ifjusag_es_az_europai_unio.pdf
https://unp.hu/hir_docs/167_az_ifjusagi_szolgaltatasok_tipologiaja_es_mukodesi_jellemzoik_magyarorszagon.pdf
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AZ IFJÚSÁGSEGÍTÉS MÓDSZERTÁRA  

Írta: dr. Majár János 

Kiadó: Csillagpor Alapítvány (2010) 

A kiadványt a Csillagpor Alapítvány megbízásából a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség készítette. A kötet 

a következő nagyobb fejezetekre bomlik: szocializációs cselekvések, a segítőiség általános alapelvei és 

szabályai, ifjúságsegítés, a segítői beszélgetés, az ifjúságsegítés módszerei, a segítői lét kihívásai. 

Kiadvány letöltése 

 

CIVIL KURÁZSI -  IFJÚSÁGI MUNKA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN  

Szerkesztő: Bánszegi Zsuzsa 

Kiadó: FSZH-MOISZ Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Hajdúsági Hallgatói 

Önkormányzatok Kulturális Egyesülete (2010) 

Elsősorban a civil szervezetek, az ifjúsági szervezetek, ifjúsági közösségek, illetve ifjúságbarát 

önkormányzatok áldozatos, kitartó munkájának bemutatásán keresztül világít rá a kiadvány, hogy az 

ifjúsági munka társadalmi jelentősége miben rejlik, és milyen színfoltjai vannak az észak-alföldi régiónak. 

Az ifjúsági fesztiválok, ifjúsági szálláshelyek is helyet kapnak a kiadványban. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/168_az_ifjusagsegites_modszertara.pdf
https://unp.hu/hir_docs/169_civil_kurazsi__ifjusagi_munka_az_eszakalfoldi_regioban.pdf
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CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT 

Írta: Milicz Ákos 

Kiadó: Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány (2011) 

A Civil Projektmenedzsment című kiadvány kifejezetten a civil szférát célozza meg, alapozó, bevezető 

szándékkal szól azoknak, akik egyesületükben, alapítványukban, helyi szervezetükben akarnak egy 

egyszerű civil projektet megvalósítani sikeresen, átgondoltan, megfelelően dokumentáltan. A szerző nem 

pályázatírói kézikönyvet, tudományos művet kívánt készíteni, sokkal inkább az volt a célja, hogy olyan 

hiánypótló kiadvány készüljön a civil szervezetek számára, amely valóban gyakorlati segítséget nyújt 

munkájukhoz. 

Kiadvány letöltése 

 

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS 2009  

Felelős főszerkesztő: Márton-Veres Judit Inez 

Kiadó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-alföldi Regionális 

Ifjúsági Szolgáltató Iroda (2009) 

Tanulmányunkkal nem titkoltan az is célunk volt, hogy megvitatásával apropót szolgáltassunk különböző 

ifjúsági-, és társágazatbeli szakértőknek, döntéshozóknak és maguknak a korosztály képviselőinek közös 

szakmai beszélgetésekre, vitákra. Ennek érdekében a megjelenést követően több szakmai műhelyt 

szerveztünk a korosztállyal kapcsolatos problémák, lehetőségek megvitatására a személyes találkozást és a 

virtuális tér adta lehetőségeket egyaránt kihasználva.  

Kiadvány letöltése 

 

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS 2009  

Felelős főszerkesztő: Márton-Veres Judit Inez 

https://unp.hu/hir_docs/170_civil_projektmenedzsment.pdf
https://unp.hu/hir_docs/171_delalfoldi_regionalis_ifjusagi_helyzetelemzes_2009.pdf
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Kiadó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális 

Ifjúsági Szolgáltató Iroda (2009) 

2009-ben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-Dunántúli 

Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodája elkészítette a második Regionális Ifjúsági Helyzetelemzést abból a 

célból, hogy átfogó képet adjon a dél-dunántúli fiatalok helyzetéről. Az elemzésben kitérünk demográfiai, 

oktatási, foglalkoztatási, gazdasági-szociális, egészségügyi, közösségi, illetve a szabadidőt illető adatok 

elemzésére. 

Kiadvány letöltése 

 

DEMOKRÁCIÁBAN ÉLNI  

Szerkesztők: Rolf Gollob és Peter Krapf 

Szerzők: Rolf Gollob, Ted Huddleston, Peter Krapf, Don Rowe, Wim Taelman 

Kiadó: Kurt Lewin Alapítvány (2012) 

A könyv kilenc fejezetben foglalkozik a demokratikus állampolgárságra neveléssel és az emberi jogi 

oktatással. A fejezetek mindegyike négy óravázlatot tartalmaz, valamint részletesen kifejtett tanítási 

javaslatok és a diákok által kitölthető munkalapok, ábrák találhatók benne. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/172_deldunantuli_regionalis_ifjusagi_helyzetelemzes_2009.pdf
https://unp.hu/hir_docs/173_demokraciaban_elni.pdf
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DIÁKJOGI TUDOR  

Írta: Madár Csaba és Milicz Ákos 

Kiadó: Az Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány (2010) 

2007-ben az Országos Diákparlament ajánlása alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium olyan 

egyszerű, közérthető, a napi élethelyzeteket bemutató, diákjogi konfliktusokat tárgyaló elektronikus 

kiadvány elkészítésére kérte fel a Diákjogi Szektor szervezeteit, amely a 2010-es Országos Diákparlament 

témáihoz is illeszkedik, ugyanakkor önálló, ismeretbővítő szakmai anyagként is használható bárki számára 

a közoktatásban. 

Kiadvány letöltése 

 

DIÁKÖNKORMÁNYZATOK AZ ISKOLÁN KÍVÜL  

Szerzők: Gergő Márton, Madár Csaba, Milicz Ákos 

A cikk bemutatja a múlt példáiból és tapasztalataiból kiindulva, hogy a diák-ifjúsági közéleti munka 

szervezése hogyan fogható fel az iskola falain kívül, a településen és a kistérségben. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/174_diakjogi_tudor.pdf
https://unp.hu/hir_docs/175_diakonkormanyzatok_az_iskolan_kivul.pdf
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EGYENLŐ ESÉLY FIATALOKNAK –  T-KIT SOROZAT 

Kiadó: Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatóság Budapest (2005)  

Szerzők: Tom Croft, Veronique Crolla, Benoît Mida-Briot 

Szerkesztő: Tony Geudens 

Az Európai Bizottság e kiadvány segítségével olyan módszereket, megközelítési módokat és felfogást mutat 

be, mely a hátrányos helyzetű fiatalok hálózatosodását, aktív állampolgári részvételét és projektekbe való 

bevonását segíti elő. 

Kiadvány letöltése 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK CIVIL SZERVEZETEK ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 

KÖZÖTT  

Szerzők: Katona Péter, Dr. Bódi György, Dr. Szüdi János, Csanády Dániel, Gáspár Mátyás, Halász János, 

Harsányi László, Kassó Zsuzsanna, Gyenes Szilárd, Dr. Csorba Judit, Dr. Hazai Istvánné, Dusza Krisztina, 

Szalai Ibolya 

Kiadó: Hálózat a Demokráciáért Program (1998) 

A könyv célja az, hogy a civil szervezetek, illetve a velük kapcsolatban álló önkormányzatok számára 

áttekintést adjon a két szektor közötti együttműködés, különösen a közszolgáltatások terén való 

feladatmegosztás magyarországi helyzetéről. A könyv szerzői az önkormányzatok és a civil szervezetek 

oldaláról is bemutatják az együttműködés területeit, feltételeit, esetleges nehézségeit. 

Kiadvány letöltése 

 

EGYÜTTMŰKÖDŐK SZAKKÖRÖS FÜZETE  

Szerzők: Csatári Emese, Szabó István, Langó Nándor, Kósa András László,  

https://unp.hu/hir_docs/176_egyenlo_esely_fiataloknak__tkit_sorozat.pdf
https://unp.hu/hir_docs/177_egyuttmukodesi_lehetosegek_civil_szervezetek_es_helyi_onkormanyzatok_kozott_dem_net_konyvek_3halozat_a_demokraciaert_program.pdf
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Kiadó: Kalamáris Ifjúsági Egyesület (2006) 

A kiadványt a Kalamáris Ifjúsági Egyesület adta ki, mely számos együttműködési formát és kapcsolatot 

alakított ki az észak-alföldi régióban működő civil szervezetekkel. A kiadvány jó példákat sorakoztat fel, 

hogy megmutassák másoknak, hogyan is gondolkodnak az együttműködésekről és milyen tapasztalataik 

vannak e téren ebben a régióban. 

Kiadvány letöltése 

 

ÉSZAK-ALFÖLDI IFJÚSÁGI SZERVEZETEK KÜLDETÉSTUDATA  

Szerző: Murányi István 

Kiadó: Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete (2006) 

A Debreceni Egyetem Szociológia Tanszéke által 2006-ban készített kutatást olvashatják az érdeklődők, 

mely az észak-alföldi régióban működő civil szervezetek küldetésfelfogását, misszióját mutatja be. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/178_egyuttmukodok_szakkoros_fuzete.pdf
https://unp.hu/hir_docs/179_eszakalfoldi_ifjusagi_szervezetek_kuldetestudata.pdf
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ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS 2005  

Szerzők: Kollár István, Éri Olga Marianna, Kindrusz Emese 

Kiadó: Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda megbízásából a Hajdú-Bihar Megyei Civil 

Szolgáltató Központ (2005) 

A tanulmány az észak-alföldi régióban élő fiatalok demográfiai jellemzői mellett olyan aktuális problémákat 

mutat be, mint az értékrend, életmód, a drogfogyasztás vagy az ifjúságpolitika helyzete. Másrészt képet 

kapunk az intézményhálózat működéséről is. (pályázatok, források, szolgáltatások tekintetében.) 

Kiadvány letöltése 

 

ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS 2009  

Felelős főszerkesztő: Márton-Veres Judit Inez 

Kiadó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Észak-alföldi Regionális 

Ifjúsági Szolgáltató Iroda (2009) 

Ahogy a településképek, utcanevek is eltérőek régiónk városaiban, falvaiban, úgy az ifjúsági munka 

tartalmára vonatkozó elképzelések, illetve a fiatalokért (jobb esetben a fiatalokkal) végzett munka feltételei 

sem azonosak. A kiadványban szereplő három tanulmány mindegyike arra keresi a választ, hogy ezen eltérő 

feltételek mellett milyen formát/formákat vesz fel a települési ifjúsági munka, milyen tartalommal töltődik 

fel, s hogy milyen problémákkal kell szembenéznie. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/180_eszakalfoldi_regionalis_ifjusagi_helyzetelemzes_2005.pdf
https://unp.hu/hir_docs/181_eszakalfoldi_regionalis_ifjusagi_helyzetelemzes_2009.pdf
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ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2010  

Szerzők: Dr. Szabó Ildikó, Marián Béla 

Kiadó: Nullpont Kulturális Egyesület (2010) 

Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla közös kötetében olyan átfogó, társadalmasított regionális ifjúsági stratégiát 

vázolnak fel, amely bemutatja az észak-alföldi régió fiataljainak társadalmi helyzetét, meghatározza az 

ifjúságügy regionális hiányterületeit, szükségleteit, a fejlesztés lehetőségeit, feltárja a már érvényben lévő 

fejlesztési tervdokumentumokhoz való kapcsolódási lehetőségeket, továbbá az elkészült Nemzeti Ifjúsági 

Stratégiához illeszkedő, a régióban működő ifjúsági szervezetekkel egyeztetett fejlesztési 

projektjavaslatokat fogalmaz meg. 

Kiadvány letöltése 

 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI HELYZETEL EMZÉS 2009  

Felelős főszerkesztő: Márton-Veres Judit Inez 

Kiadó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat (2009) 

A jelen ifjúsági helyzetelemzés - a 2006-ban készített hasonló elemzés folytatásaként - felhívja a figyelmet 

a régióban élő fiatalok élethelyzetére, értékrendbeli azonosulásukra, szociális körülményeikre. Bemutatja 

az ifjúságpolitikai intézményrendszer regionális helyzetét. Tükröt kíván állítani az önkormányzatok ifjúsági 

feladatellátása elé, bemutatva a jelenlegi állapotok pillanatnyi helyzetét.  

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/182_eszakalfoldi_regionalis_ifjusagi_strategia_2010.pdf
https://unp.hu/hir_docs/183_eszakmagyarorszagi_regionalis_ifjusagi_helyzetelmzes_2009.pdf
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EURÓPA - FIATALOK -  RÉSZVÉTEL :  SZÖVEGGYŰJTEMÉNY AZ IFJÚSÁGI TERÜLET EURÓPAI 

MEGKÖZELÍTÉSEIRŐL ÉS IRÁNYELVEIRŐL 

Felelős főszerkesztő: Földi László 

Kiadó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat 

A szöveggyűjtemény az ifjúsági munka európai megközelítéseiről, ajánlásokról, és egyéb irányelvekről 

tartalmaz rövidebb írásokat, illetve az irányelvek teljes tartalmának magyar nyelvű fordításait, továbbá az 

európai strukturált párbeszéd fiatalokkal folyamat célrendszerét, az Európa Tanács ifjúságpolitikájának 

jövőjére vonatkozó ajánlást (AGENDA 2020) 

Kiadvány letöltése 

 

FEJLESZTÉS ALATT -  POLGÁRI SZEREPEK, IFJÚSÁG ÉS EURÓPA  

Szerzők: Miguel Angel García López, Andreas Karsten, Peter Merry, Yael Ohana, Alison Straker 

Kiadó: Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatósága (2006) 

Az Európa Tanács és az Európai Bizottság elsőszámú prioritássá emelte az európai polgári szerepek témáját 

az Ifjúságsegítők Európai Képzéséről szóló Partnerségi Megállapodásban. Európai intézményekként 

tisztában vannak azzal, hogy a tagállamaik tenni szeretnének valamit ebben az ügyben. Elsősorban a polgári 

szerepekkel kapcsolatban – hogyan ösztönözhetnék a fiatalokat arra, hogy aktívabb szerepet vállaljanak a 

társadalomban? Mi az oka annak, hogy a fiatalok látszólag kiábrándultak a hagyományos politikai 

tevékenységekből, és nem is érdeklődnek iránta? 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/184_europa__fiatalok__reszvetel_szoveggyujtemeny_az_ifjusagi_terulet_europai_megkozeliteseirol_es_iranyelveirol.pdf
https://unp.hu/hir_docs/185_tkit7_fejlesztes_alatt.pdf
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FEJLESZTŐI EGYPERCESEK -  KIS TÖRTÉNETEK NAGY VÁLTOZÁSOKRÓL  

Szerzők: Bitter Janka, Dézsi Katalin, Dr. Henn Péter, Földesi Dóra, Herperger Babett, Horváth Tamás, Kovács 

Arnold, Lencsés Brigitta, Molnár Kriszta, Németh Orsolya, Papp András, Papp Zsuzsa, Dr. Süveges Antal Pál, 

Vágvölgyi Gusztáv 

Kiadó: Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület (2011) 

Az IKSZE új kiadványa pontos definíciók és tudományos cikkek helyett olvasmányos, szórakoztató, 

irodalmias, változatos és informatív módon próbálja meg elmondani, hogy mi a nonprofit 

szervezetfejlesztés. Fejlesztőkkel készült interjúk, szervezetek, fejlesztők által írt novellák, illetve a szektort 

röviden bemutató tanulmány alkotják a kötetet. 

Kiadvány letöltése 

 

FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ FIATALOK PROBLÉMÁI, ÚTKERESÉSE, PÁLYAFEJLŐDÉSE A 

21. SZÁZAD KEZDETÉN MAGYARORSZÁGON  

Szerkesztő: Puskás-Vajda Zsuzsa 

Kiadó: Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (2007) 

Felsőoktatási Tanács Egyesület e kötet tanulmányainak közreadásával a hallgatói tanácsadás szakmai 

megvalósításának mikéntjéhez szeretne hozzájárulni. A kötet szerzői nagy tapasztalattal rendelkező 

tanácsadó szervezetek és frissen diplomázott pályakezdő pszichológusok, írásaikban a felsőoktatási 

tanácsadás egy-egy problémacsoportját írják le, elemzik. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/186_fejlesztoi_egypercesek__kis_tortenetek_nagy_valtozasokrol.pdf
https://unp.hu/hir_docs/187_felsooktatasban_tanulo_fiatalok_problemai_utkeresese_palyafejlodese_a_21_szazad_kezdeten_magyarorszagon.pdf
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FIATALOK TÁRSADALMI RÉSZVÉTELE  

Felelős főszerkesztő: Földi László 

Kiadó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat (2009) 

A kiadvány tisztázza az ifjúsági részvétellel kapcsolatos fogalmakat, bemutatja, mekkora társadalmi 

jelentősége van az ifjúság érdeklődésének felkeltésének és bevonásának az őket érintő ügyek 

döntéshozatalában. Bemutatásra kerülnek a részvételt elősegítő hazai és európai dokumentumok, valamint 

a részvétel és bevonás fokozatai, jó példái is. 

Kiadvány letöltése 

 

GYÉMÁNTCSISZOLÓK  

Szerkesztők: Bánfalvi Győző, Hamvas, László, Üveges Tamás 

Kiadó: Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete (2004) 

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács 2000-2002 között több száz pályázatot támogatott 14 különböző 

kategóriában. A pályázatok által megvalósult programokon több ezer fiatal vett részt, melyek közül a 

Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete a 20 legérdekesebbet csokorba gyűjtötte. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/188_fiatalok_tarsadalmi_reszvetele.pdf
https://unp.hu/hir_docs/189_gyemantcsiszolok.pdf
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GYÉMÁNTCSISZOLÓK 2  

Kiadó: Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület (2011)  

A 2004-ben világra jött Gyémántcsiszolók kötet folytatásaként elkészült a Gyémántcsiszolók 2, mely az 

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács támogatásával 2008-2010 között megvalósult ifjúsági programokat 

szedi egy csokorba. 20 példaértékű projekt összefoglalóját tartalmazza a könyv. A gyűjtést a Más-Mozaik 

Szociokulturális Egyesület végezte. 

Kiadvány letöltése 

 

GYERMEKJOGI PROJEKT 

Szerzők: Dr. Bassola Eszter (6. fejezet), Dr. Fogarassy Edit (7.6. és 9. fejezet), Dr. Győrffy Zsuzsanna (5.; 7.2.; 

7.4. és 7.5. fejezet), Dr. Hajas Barnabás (7.3. fejezet), Dr. Kovács Orsolya Ágota (4., 8. és 10. fejezet), Lux 

Ágnes (6. fejezet), Dr. Retkes Zita (7.1. fejezet), Prof. Dr. Szabó Máté (1. és 2. fejezet) 

Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala (2009) 

A kiadvány sokrétűen mutatja be a hazai gyermekjogi kérdések állását, helyzetét, azt, hogy milyen a 

gyermeki jogok védelme Európában, hogyan működik a Gyermekjogi Ombudsmanok Európai Hálózata, kik 

is az egyes európai országok gyermekjogi ombudsmanjai vagy mi jellemző a korábbi országgyűlési biztosok 

gyermekjogvédő gyakorlatára. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/190_gyemantcsiszolok_2.pdf
https://unp.hu/hir_docs/191_gyermekjogi_projekt.pdf
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HELYI ÉRDEK, HELYI ÉRTÉK  

Szerzők: Bullain Nilda, Csanády Dániel 

Kiadó: Ökotárs Alapítvány (2009) 

Útmutató a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködések jogi és intézményes 

hátteréhez.  

Kiadvány letöltése 

 

HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IFJÚSÁG  

Szerzők: Gerő Márton, Madár Csaba, Milicz Ákos  

Kiadó: DIPA Tanácsadók és Fejlesztők Szakmai Egyesülete (2006) 

"Ebben a műben a múlt példáiból és a települési, városi, megyei diákönkormányzati szerveződések, 

valamint az ifjúsági közösségfejlesztői munkák tapasztalataiból kiindulva összefoglaljuk, hogy a diák-

ifjúsági közéleti munka szervezése hogyan képzelhető el az iskola falain kívül, a településen és a 

kistérségben, valamint milyen módszerek, rendszerek és modellek segítik ezt a munkát. "- részlet az 

előszóból.  

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/192_helyi_erdek_helyi_ertek.pdf
https://unp.hu/hir_docs/193_helyi_onkormanyzat_es_az_ifjusag.pdf
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HONNAN HOVÁ? - AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HETEK TÖRTÉNETE 2003 -2008 

Felelős szerkesztő: Bánszegi Zsuzsa, Ruska Mónika 

Kiadó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (2009) 

Az Európai Bizottság 2003-ban döntött először arról, hogy Európát és értékeit közelebb viszi az európai 

fiatalokhoz egy európai méreteket öltő rendezvény formájában. Így született meg az Európai Ifjúsági Hét 

elnevezésű rendezvény. A kiadvány csokorba fogja a két évente megrendezésre kerülő hetek 

jellegzetességeit, történéseit, mintaprojektjeit és jó kezdeményezéseit. 

Kiadvány letöltése 

 

HURRÁ BEJEGYEZTEK! -  DE HOGYAN TOVÁBB?  

Felelős szerkesztő: Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, Földi László, Gesztelyi Tamás egyesületi elnök 

Kiadó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (2009) 

A Mobilitás kiadványsorozat első füzetéből megtudhatjuk, hogy miként érdemes megtenni az első lépéseket 

a civil "karrier" mezsgyéjén, s hogyan tehetjük ezt ismertté. Segít átgondolni a szervezet helyét a helyi civil 

társadalomban, felvillantva a szervezet fejlődésének egyik legkritikusabb szakaszát is a belső konfliktusok 

vázlatos elemzésével. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/194_honnan_hova__az_europai_ifjusagi_hetek_tortenete_20032008.pdf
https://unp.hu/hir_docs/195_hurra_bejegyeztek__de_hogyan_tovabb.pdf
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IFJÚSÁG 2000 TANULMÁNYOK  

Szerkesztők: Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László  

Kiadó: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet (2002) 

A 2000-ben készült, 8000 főt számláló nagymintás kutatás a 15-29 éves közötti korosztály életkörülményeit 

mutatja be témakörönként, kitérve olyan társadalmi változásokra, melyek nagyban befolyásolták a 

gyerekek és fiatalok élethelyzetét. 

Kiadvány letöltése 

 

IFJÚSÁG 2008 -  GYORSJELENTÉS  

Szerkesztők: Szabó Andrea, Bauer Béla  

Felelős kiadó: a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet igazgatója (2009) 

Az Ifjúság 2008 kutatás volt sorban a harmadik olyan kísérlet – a rendszerváltás folyamatának kezdete óta 

–, amely megpróbálja a társadalomtudomány, a szociológia eszközeivel leírni azokat a társadalmi, gazdasági 

átalakulásoknak (is) köszönhető változásokat és jellegzetességeket, amelyek a generációs újratermelődés 

folyamataiban végbemennek.   

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/196_ijfusag_2000_tanulmanyok.pdf
https://unp.hu/hir_docs/145_ifjusag2008gyorsjelentes.pdf
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IFJÚSÁGI ÉLETHELYZETEK -  IFJÚSÁGSZOCIOLÓGIAI TANULMÁNYOK  

Szerkesztők: Balku Anett, Dusa Ágnes, Sőrés Anett 

Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press (2011) 

A tanulmánykötet szerzői és szerkesztői a Debreceni Egyetem szociológia szakos hallgatói. A tanulmányok 

a szociológia eszközeivel mutatják be a különböző ifjúsági léthelyzeteket, a fiatalok értékvilágát, 

gondolkodását és kultúráját. A kötetet mindazoknak ajánljuk, akiket érdeklődésük az ifjúsági csoportok, 

csoportkultúrák és élethelyzetek megismerése felé fordít. 

Kiadvány letöltése 

 

IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN  

Szerzők: Murányi István, Szoboszlai Zsolt 

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének 

Társadalomkutató Osztálya (1998) 

A szerzők a Jász-Nagykun-Szolnok megyében készített kérdőíves felmérés eredményeit, és a kutatási 

eredmények alapján megfogalmazott javaslatokat foglalják össze. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/197_ifjusagi_elethelyzetek_ifjusagszociologiai_tanulmanyok.pdf
https://unp.hu/hir_docs/198_ifjusagi_eletmod_es_szokasvizsgalat_jasznagykunszolnok_megyeben.pdf
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IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS, IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN  

Szerkesztők: Gábor Kálmán, Jancsák Csaba 

Kiadó: Belvedere Meridionale (2004) 

A kiadvány a 2004-ben, a budapesti Szabó Ervin Könyvtárban megtartott ifjúságszakmai konferencia 

előadásait foglalja csokorba. Az előadók különböző témákon keresztül azt vizsgálták és mutatták be, hogyan 

zajlott le Magyarországon az ifjúsági korszakváltás, a fiatalok életkörülményeiben milyen változások 

történtek. 

Kiadvány letöltése 

 

IFJÚSÁGPOLITIKAI VIZSGÁLAT MAGYARORSZÁGON  

Szerzők: Andreas Walther, Manfred Zentner Bjørn Jaaberg Hansen (elnök) Roman Kühn Szelényi 

Zsuzsanna Elvira Cicognani Howard Williamson  

Kiadó: Európa Tanács, Ifjúság és Sportigazgatóság (2008)  

Az Európa Tanács egy ifjúságpolitikai vizsgálatsorozat keretében 2008-ban végezte el a magyar 

ifjúságpolitika nemzetközi vizsgálatát. A magyarországi ifjúságpolitika szektorokon átívelő megismerése 

után a delegáció jelentést készített, mely elsősorban hazánk ifjúságpolitika struktúráját, az ifjúsági munkát, 

valamint az ifjúságnak biztosított információs szolgáltatásokat, a fiatalok oktatásban való részvételét és 

foglalkoztatási helyzetét dolgozta fel. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/199_ifjusagi_korszakvaltas_ifjusag_az_uj_evezredben.pdf
https://unp.hu/hir_docs/200_ifjusagpolitikai_vizsgalat_magyarorszagon.pdf
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INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK -  MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV  

Szerkesztők: Beke Márton, Ditzendy Károly Arsztid 

Szerzők: Beke Márton, Beke Pál, D. Frank Mariann, Fabulya Edit, Herpainé Márkus Ágnes, Ramháb Mária, 

Wéber László 

Kiadó: HROD Emberi Erőforrás és Szervezetfejlesztési Kft. (2008) 

A Módszertani kézikönyv fő célja a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése, ezáltal a 

vidéki területeken a gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése, a vonzó vidéki élet megteremtése. A 

kézikönyv hasznos segédeszköz közösségi terek, integrált közösségi szolgáltatások kialakításához. 

Kiadvány letöltése 

 

INTERKULTURÁLIS TANULÁS - T-KIT 

Szerkesztők: Silvio Martinelli, Mark Taylor 

Szerzők: Arne Gillert, Mohamed Haji-Kella, Maria de Jesus Cascão Guedes, Alexandra Raykova, Claudia 

Schachinger, Mark Taylor 

Kiadó: Európa Tanács és Európai Bizottság (2000)  

A kiadvány, mely az Európa Tanács és az Európai Bizottság együttműködésében született, mely segíthet az 

ifjúsági szervezetek és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek, képzők számára, hogy a kulturális sokszínűség 

megismerésében segítséget, módszereket nyújtsanak a fiataloknak. Olvasmányossága, gyakorlati példái 

miatt a kultúra, a kultúraközi kommunikáció iránt érdeklődő „laikusok” számára is kitűnő mankó lehet.  

Kiadvány letöltése 

 

JÁTÉKTÁR  

Szerkesztők: Bakos István, Gulácsi Ildikó 

https://unp.hu/hir_docs/201_integralt_kozossegi_es_szolgaltato_terek__modszertani_kezikonyv.pdf
https://unp.hu/hir_docs/202_interkulturalis_tanulas__tkit.pdf
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Kiadó: Echo Innovációs Műhely (2006)  

A kiadvány kortársképzéseken és táborokban felhasználható tematizált játékokat mutat be. Példatára egy 

válogatással záródik, olyan játékokból és esetenként komolyabb gyakorlatokból, melyeket hátrányos 

helyzetű fiatalok bevonása, illetve az ő helyzetük többségi társadalom felé való megértetése céljából 

hasznosíthatunk. 

Kiadvány letöltése 

 

KÉPZÉSI CSOMAG - ÖTLETEK, SEGÉDLETEK, MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATOK  

Felelős szerkesztő: Rui Gomes 

Szerzők: Mark Taylor, Pat Brander, Carmen Cardenas, Rui Gomes, Juan de Vicente Abad 

Magyar kiadás: Ifjúsági és Sport Minisztérium (1999) 

A kiadvány példákon és módszereken keresztül az interkulturális képzés világát mutatja be, valamint a 

fiatalok interkulturális képzésében használható módszereket és tevékenységeket tartalmazó eszközöket 

tolmácsol. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/203_jatektar_a_nemformalis_pedagogia_modszertanara_epulo_gyakorlatok_jatekok_fiataloknak_es_veluk_foglalkozo_szakembereknek.pdf
https://unp.hu/hir_docs/204_kepzesi_csomag_otletek_segedletek_modszerek_es_gyakorlatok_fiatalok_es_felnottek_informalis_iskolan_kivuli_interkulturalis_nevelesehez.pdf
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KÉPZŐK KÖNYVE 2006  

Fordította: Nagy Noémi, Gesztes Olimpia  

Lektorálta: Karvalits Ivett  

Kiadó: Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatósága (2006) 

Angol nyelvű kiadás: Education Pack. Ideas, resources, methods and activities for informal education with 

young people and adults, Council of Europe, 2004 

Az interkulturális neveléssel és képzéssel foglalkozók fontos referenciamunkájává vált ez a könyv, mely 

olyan elméleti és gyakorlati anyagokat kínál nevelők, oktatók, ifjúsági munkások számára, melyeket iskolán 

kívüli nevelésben, képzésben hasznosíthatnak kiválóan. 

Kiadvány letöltése 

 

KÉZIKÖNYV A MÉDIÁRÓL CIVIL SZERVEZETEKNEK  

A magyar változatot szerkesztette és kiegészítette: Takács András István  

Kiadó: Hálózat a Demokráciáért Program (1997)  

Ez a könyv a gyakorlati megoldásokhoz kíván útmutatót adni, civil szervezeteknek közérthető formában, 

ezzel segítve a sajtómunkájukat, hogy még eredményesebben tudják elérni célközönségüket.  

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/205_kepzok_konyve_2006.pdf
https://unp.hu/hir_docs/229_kezikonyv_a_mediarol_civil_szervezeteknek.pdf
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KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL  

Szerkesztette: Brian Harvey 

Kiadó: EUROPEAN ANTI POVERTY NETWORK (EAPN) (2006) 

Ez a kézikönyv arról szól, hogy a civil szervezetek miként képesek úgy befolyásolni a Strukturális Alapok 

felhasználását, hogy a rendelkezésre álló források valóban hatékonyan tudják csökkenteni és megszüntetni 

a szegénységet és a társadalmi kirekesztést Európában. 

Kiadvány letöltése 

 

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK 

Szerkesztő: Kucsera Tamás Gergely 

Szerzők: F. Tóth András, Dr. Gyepes Péter, Nagy József, Kucsera Tamás Gergely, Kucseráné Gerstmayer 

Márta, Pazaurek Piroska, Szonda Tamás, Dr. Vasa László 

Kiadó: Nem Állami Felsőoktatási Intézmények Országos Régiója Egyesület (2006) 

A civil szervezetek hatékony működését jelentősen elősegítheti egy gyakorlatias, a mindennapok 

feladatainak megoldását ismertető kézikönyv. A jó kézikönyv mindig a polcon van, könnyen elérhető, 

forgatható. Tanácsokat és követhető eljárásokat tartalmaz, valamint hozzájárul a szervezeti célok sikeres 

megvalósításához. 

Kiadvány letöltése 

 

KOMPASZ- KÉZIKÖNYV A FIATALOK EMBERI JOGI KÉPZÉSÉHEZ  

Szerzők: Patricia Brander, Rui Gomes, Ellie Keen, Marie-Laure Lemineur, Bárbara Oliveira, Jana 

Ondráčková, Alessio Surian, Olena Suslova  

Szerkesztők: Patricia Brander, Ellie Keen, Marie-Laure Lemineur 

https://unp.hu/hir_docs/230_kezikonyv_az_europai_unio_strukturalis_alapjainak_felhasznalasarol.pdf
https://unp.hu/hir_docs/231_kezikonyv_civileknek.pdf
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Magyar kiadás felelős szerkesztője: Németh Zita 

Egy olyan könyv magyar kiadása, amely sokak együttműködésében született. Számos európai országban 

alkalmazott tudást, tapasztalatok összegzését foglalja össze, annak érdekében, hogy gyakorlati segítséget 

adjon azoknak, akik fiatalokkal dolgoznak együtt. Azért, hogy közösségeink magabiztosabbak, 

környezetünk egészségesebb, világunk jobb legyen. 

Kiadvány letöltése 

 

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS 2009  

Felelős főszerkesztő: Márton-Veres Judit Inez  

Szerzők: Domokos Tamás, Ruff Tamás  

Kiadó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat  

Jelen elemzés elsődleges célja, hogy a tervezéshez szolgáltasson regionális információkat közép-dunántúli 

ifjúsági intézményekről. Átfogó képet adjon a régió fiataljainak helyzetéről, lehetőségeiről, melyek 

ismeretében fejlesztési irányvonalak fogalmazhatóak meg. 

Kiadvány letöltése 

  

https://unp.hu/hir_docs/232_kompasz_kezikonyv_a_fiatalok_emberi_jogi_kepzesehez.pdf
https://unp.hu/hir_docs/233_kozepdunantuli_regionalis_ifjusagi_helyzetelmzes_2009.pdf
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MAGYAR IFJÚSÁG 2012  

Szerkesztő: Székely Levente 

Szerzők: Ádám Szilvia, Domokos Tamás, Gazsó Tibor, Kitta Gergely, Makay Zsuzsanna, Nagy Ádám, Nyüsti 

Szilvia, Oross Dániel, Perényi Szilvia, Rosta Gergely, Ruff Tamás, Susánszky Éva, Székely András, Székely 

Levente 

Kiadó: Kutatópont (2013) 

A negyedik magyarországi nagymintás ifjúságkutatásra 2012-ben került sor a 15 és 29 közötti korosztály 8 

000 fős reprezentatív mintájával. 

Kiadvány letöltése 

 

MOZAIK 2011 - MAGYAR FIATALOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN  

Szerkesztők: Szabó Andrea, Bauer Béla, Pillók Péter 

Kiadó: Belvedere Meridionale és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (2013)  

A "MOZAIK2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében" című kutatás célja az volt, hogy átfogó képet 

készítsen és friss eredményeket adjon a határon túli magyar fiatalok anyagi és kulturális erőforrásairól, 

életmódjáról és értékrendszeréről, valamint szocio-demográfiai karakteréről. 

Kiadvány letöltése 

https://unp.hu/hir_docs/144_magyar_ifjusag_2012_tanulmanykotet.pdf
https://unp.hu/hir_docs/146_mozaik2011.pdf

