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Földesi Ifjúsági Stratégiai Terv (2022-2024)
1. Bevezetés
A dokumentum átfogó, horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó
részcélokat határoz meg. A részcélok megvalósításának módját, sorrendjét, felelőseit a
Stratégiához kapcsolódó, Kormány által elfogadandó mindenkori rövid távú cselekvési
programok kell, hogy tartalmazzák. A Stratégia végrehajtásában a kormányzati,
önkormányzati és piaci szektor mellett jelentős szerepet vállalhat a nonprofit szektor.
(Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009:11)
Előzmények
Földes Nagyközség Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik ifjúsági stratégiával, azonban
elhivatott annak létrehozásában. Konzorciumi partnerként a település 2019-ben sikeresen
pályázott az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, „Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a
környező településeken” című fejlesztésre, amelyen belül az ifjúsági feladatellátás fejlesztését
helyezte középpontba.
A földesi ifjúsági munka kulcsfontosságú előzményének tekinthető továbbá az "Egy életen át
Földesen" (EFOP-1.2.11-16-2017-00005) című projekt keretében elkészített Földesi Ifjúsági
Cselekvési Terv 2019-2021., amelyet Földes Nagyközség Képviselő-testülete 2019-ben
fogadott el. A dokumentum a terület legfontosabb céljaként a fiatalok helyben maradásának
segítését határozta meg, valamint olyan tevékenységek generálását, melyek e célt nagyban
segítik.
A Földesi Ifjúsági Stratégiai Terv elkészítésének első lépése egy ifjúsági helyzetelemzés az
Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. EFOP-1.2.3-VEKOP-2015-00001 azonosítószámú
projekt keretében készült, az ERIFA és Földes Nagyközség Önkormányzata között létrejött
együttműködési megállapodás alapján. Az együttműködés keretében az ERIFA települési
szintű

ifjúsági

stratégiai

dokumentum

készítéséhez

nyújtott

ifjúságszakmai

és

kutatásmódszertani támogatást. Az ifjúsági helyzetelemzés azzal a céllal készült, hogy Földes
Nagyközség Önkormányzata számára egy, a tervezési folyamatot támogató, bemeneti
munkaanyagot adjon a készülő ifjúsági stratégiájához.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5.  (54) 531 – 000
Hivatal rövid neve: FOLDES, KRID: 609161798
E-mail: hivatal@foldes.hu

Az ifjúsági szemléletű tervezés indokoltsága, szükségessége
A település számára több szempontból is fontos, hogy foglalkozzon a fiatalokkal stratégiai
szinten. Mindenekelőtt szem előtt tartandó, hogy a stratégia a fiatalok igényeire,
szükségleteire, elképzeléseire épüljön, így értéket és örömet ad életükhöz. Fontos továbbá,
hogy amennyiben a településünk fiataljainak egy része valamilyen okból kifolyólag –
munkahely, családalapítás – környező településeken telepednek le, mégis gyakran
látogassanak vissza szülőfalujukba kulturális, szabadidős tevékenység céljából is. (A Helyi
Ifjúsági Munka Európai Chartája)
„Az ifjúságra erőforrásként tekintő Stratégia céljainak és intézkedéseinek olyan társadalmi
környezetet kell megteremteniük, amely segíti, támogatja, ösztönzi a korosztályhoz tartozókat
egyéni és közösségi célú tevékenységeikben. Képessé kell tenni az ifjúsági korosztályok tagjait
arra, hogy a bennük lévő tehetséget, tudást, képességet a saját maguk, nemzetük és Európa
számára kamatoztathassák. Az állam kiemelt felelőssége, hogy zökkenőmentessé tegye a
beilleszkedést a felnőtt társadalomba, s hogy az ezt segítő intézményeit, szolgáltatásait a
korosztályi szükségleteknek megfelelően működtesse.” (Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009:37)
Az ideális stratégia minden fiatalra kiterjed, és egyenlő esélyeket kínál mindenki számára.
Fontos szempont, hogy a helyi fiataloknak többféle lehetőségük legyen a kikapcsolódásra, a
szabadidő hasznos eltöltésére a településünkön belül és ne kelljen elutazniuk környező
városokba, ha szórakozási lehetőséget keresnek. A hátrányos helyzetű csoportok ugyanis nem
minden

esetben

tehetik

meg,

hogy

kulturális,

szórakozási

lehetőségeket

közeli

nagyvárosokban vegyenek igénybe. Ennek az utazás miatt akár időbeli korlátai is lehetnek, de
jelentősebb anyagi vonzata is van egy városi programlehetőség igénybevételének.
A települési ifjúsági munka Európai Unió által meghatározott definíciója szerint „A fiatalok
által, a fiatalokkal és a fiatalokért végzett társadalmi, kulturális, oktatási és politikai
tevékenységek széles körét foglalja magában. E tevékenységek egyre inkább kiterjednek a
sportra és a fiataloknak nyújtott szolgáltatásokra is.” (Déri – Gulyás 2017:37)
Az Európai Bizottság 2015-ös, ifjúsági munkáról szóló kiadványa pedig az alábbi
munkadefiníciót határozza meg: „Fiatalokat célzó cselekvések olyan tevékenységek terén,
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melyekben önként vesznek részt, és a személyes és társas fejlődésüket szolgálják, nonformális
és informális tanulási folyamatokon keresztül” (Európai Bizottság 2015:12)
2. Stratégiai irányvonalak
Az ifjúsági stratégia a településen élő fiatalok valós élethelyzetének, szükségleteinek
felmérésén alapszik. Elsődleges célunk, hogy a stratégia a felmérésben megjelent igényeknek
megfelelően kerüljön kialakításra. Ezzel hozzájárulunk a szabadidő hasznos eltöltéséhez,
illetve kiegészítjük a fiatalok sportolási és szórakozási lehetőségeit. Továbbá biztosítja a
fiatalok számára az összefogás lehetőségét, teret adunk az ötleteik megvalósításának.
A szabadidős programlehetőségeken túl célunk, hogy segítsük a hátrányos helyzetű fiatalokat
a tanulmányaik elvégzésében és az elhelyezkedésben.
A stratégia kialakítása továbbá segíti a fiatalokkal foglalkozó helyi szereplők, illetve az
érintettek közötti együttműködést, párbeszédet. A hosszútávú fejlődés érdekében ugyanis
fontos az együttműködés.
Bár a helyzetelemzésben több terület is megjelenik, mint fejlesztendő terület, mégis vannak
olyan pontok, amelyre az ifjúsági stratégia nem tud, vagy csak részben képes reagálni. Ezek a
területek túlmutatnak a helyi cselekvéseken. Ilyen lehet például a tömegközlekedés
problémája. A munkahelyek hiányára is csupán részben tud megoldást keresni a stratégia,
hiszen bár elegendő munkahelyet nem tud teremteni a helyi önkormányzat, mégis
beépíthetőek olyan tevékenységek, amelyekkel támogatják a helyi ifjúság munkaerő-piacon
való elhelyezkedését, a munkakeresést.
A stratégia célcsoportja
A célcsoport meghatározása során két részre bonthatjuk az érintetteket. Az egyik része azok
az érintettek, aki igényeire szeretnénk reagálni, akiknek szólnak majd a stratégiában
meghatározott programok, fejlesztések. Ez a csoport tehát a fiatalok csoportja. A készülő
ifjúsági stratégiai dokumentum célcsoportját Földes Nagyközség Önkormányzata a 14-35 év
közötti fiatalokban határozta meg.
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A másik része a célcsoportnak azok a helyi szereplők, akiknek feladata van a kijelölt
korosztállyal kapcsolatban. Ők lehetnek például közművelődési szakemberek, önkormányzati
dolgozók, civil szervezetek vezetői. Számukra iránymutatást adhat az elkészült ifjúsági
stratégia, és annak megfelelően alakíthatják ki a tevékenységeiket.
3. A stratégia elkészítésének módja, a bevonás folyamata
A helyzetelemzés két részből áll: egyrészt egy ifjúsági helyzetképből, amelynek célja, hogy
bemutassuk azokat a legfontosabb társadalmi folyamatokat, adottságokat, amelyek a
települési ifjúsági munka környezetét alkotják; másrészt egy elemzésből, amely a stratégiai
tervezésbe a kérdőíves felmérésen keresztül bekapcsolódott fiatalok véleményét összegzi.
Az adatfelvétel 2021. őszén valósult meg papíralapú kérdőíves lekérdezéssel. A kutatás nem
reprezentatív, a kérdőív a fiatalok bevonásának eszközéül szolgált a stratégiatervezési
folyamatba. A felmérés célcsoportját a Földesen élő 14-35 éves korosztály tagjai alkották. Az
anoním ifjúsági kérdőíveket a települési szakemberek postai úton juttatták el 933 fő, a
célcsoportba tartozó és a településen élő fiatal számára.
A kérdőív az alábbi kérdésköröket foglalta magába:


Alapvető szociodemográfia



A településen maradást segítő tényezők feltárása, kötődés a településhez



Települési ifjúság önképe, jövőképe



Települési ifjúsági érdekérvényesítéssel kapcsolatos igények és vélemények,
közösségi aktivitás



Kommunikációs csatornák, tájékozódási platformok



Ifjúsági szolgáltatások és szabadidős programok, lehetőségek - elégedettség/
elégedetlenség faktorai, szintjei; hiányzó szolgáltatások és igények felmérése.

A helyzetelemzésen túl a korábbi cselekvési terv intézkedéseit is figyelembe szükséges venni
jelen cselekvési terv kidolgozása során. Az "Egy életen át Földesen" (EFOP-1.2.11-16-201700005) című projekt keretében elkészített Földesi Ifjúsági Cselekvési Terv (2019-2021)
elemei közül több tevékenység is elérte a kívánt eredményt. A fiatalokat több módon is
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segítették a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben a cselekvési tervben meghatározott
eszközökkel. Számos fiatal vett részt életpálya-tervezést segítő tematikus foglalkozásokon.
Az Ösztönző Pályázatnak köszönhetően több vállalkozás indult a településen, amelyet helyi
fiatalok indítottak, de sokak számára segített a támogatás szakképesítés megszerzésében is.
Mivel az Ösztönző pályázat számos helyi fiatalnak nyújtott segítséget, és ennek köszönhetően
többen sikeresen elhelyezkedtek – vállalkozást indítottak, fejlesztettek vagy szakképesítést
szereztek – ennek értelmében érdemes lehet a támogatási rendszert a jövőben is
megvalósítani. Ehhez azonban először szükséges a megfelelő forrás megteremtése. A
különböző vállalkozásoknak több Európai Uniós pályázati lehetőség is a rendelkezésükre áll,
hogy

fejlesszék

tevékenységeiket,

azonban

a

szakképesítések

megszerzésére

már

korlátozottabb számban lelhetőek fel támogatások. Ennek értelmében elsődlegesnek
tekinthető,

hogy

a

helyi

települési

támogatási

rendszer

kidolgozása

a

tanulmányok/végzettségek megszerzésének támogatására kell irányuljon.
A Vállalkozói Fórum lehetőséget biztosított ahhoz, hogy a fiatalok széles körben
megismerkedjenek a helyi munkáltatókkal, illetve a település vonzáskörzetéhez tartozó
munkaadókkal is.
Az

„Egy

életen

át

Földesen”

projektnek

köszönhetően

megvalósuló

települési

nagyrendezvények rendkívül sikeresnek mondhatóak a visszajelzések alapján. Azonban az
ilyen jellegű rendezvények színvonala pályázati forráshoz kötött. Ezen rendezvények
megvalósítása a Karácsony Sándor Közösségi Ház feladatkörébe tartozik, amely intézmény
minden évben lehetőségeihez mérten gondoskodik a rendezvény megszervezéséről.
Az ifjúsági színtér kialakítása és működtetése részben megvalósultnak tekinthető, azonban
ahhoz, hogy az elképzeléseknek teljes mértékben megfelelő legyen, még megemlíthetőek
hiányosságok. Míg a személyi feltétel biztosítása korlátozottan áll lehetőségünkre, addig jó
alternatíva lehet, ha az ifjúsági szintér a helyi közösségi ház épületében kap helyet. A
közösségi ház épületében kialakításra kerülhet egy olyan tér, amely külön, a fiatalok számára
van fenntartva, megtöltve azt ennek megfelelő eszközökkel, programokkal. A helyi ifjúsági
munka megerősödésének ideje alatt ez bővítésre kerülhet, a későbbiekben akár már külön
épületben is megvalósítható az ifjúsági színtér, amennyiben rendelkezésre állnak a
működéséhez szükséges személyi, technikai, infrastrukturális feltételek.
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4. A helyzetelemzés rövid ismertetése
A kérdőív kitöltésével 47 fiatal kapcsolódott be az ifjúsági stratégiai dokumentum
tervezésébe. A válaszadó fiatalok 60%-a lány, az egyes korcsoportok képviselői közel azonos
számban jelennek meg a mintában: 15-18 éves 13 fő, 19-24 éves 10 fő, 25-29 éves 11 fő, 3035 éves 11 fő, a válaszadó fiatalok átlagos életkora 24,5 év. A fiatalok 94%-a Földesen él,
kétharmaduk születése óta.

A felmérésben részt vevők iskolai végzettség szerinti megoszlása
A mintában legnagyobb arányban (21 fő, 44,7%) a középfokú legmagasabb befejezett iskolai
végzettséggel rendelkező fiatalok szerepelnek (gimnáziumi, szakközépiskolai érettségi v.
technikum); felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) tanulmányokat végzett 10 fő (21%), míg
legfeljebb 8 általánost végzett 12 fő, akik 1 fő kivételével a 15-18 éves korosztályba
tartoznak. A 19-24 éves válaszadók (10 fő) 80%-a középfokú végzettséget szerzett, a 25-29
évesek körében 6 fő rendelkezik középfokú, 4 fő felsőfokú, 1 fő szakmunkás/szakiskolai
végzettséggel. A 30-35 évesek között 5-5 fő felső-, illetve középfokú legmagasabb befejezett
végzettségű, 1 fő legfeljebb 8 általánossal rendelkezik.
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A válaszadó fiatalok meggyőző többsége, 92%-a érzelmileg pozitívan viszonyul a
településhez, szeretik Földest. A kötődést leginkább erősítő tényező a családtagok jelenléte a
településen (3,67-es átlag 4 fokú skálán), több mint 90%-uk számára a kötődést meghatározó
szempont, hogy Földes "nyugodt, csendes környezet" (3,26 átlagpont) és nagy arányban
(85%) vélik úgy is, hogy élhető kisközösség (3,02 átlagpont). Kötődést gyengítő tényezők:
tömegközlekedési lehetőségek, kikapcsolódási lehetőségek hiánya.
A földesi fiatalokat kedvesnek, élettelieknek, vidámaknak látják, és jellemző rájuk szerintük,
hogy van véleményük a körülöttük folyó dolgokról; ugyanakkor inkább nem jellemzőnek
érzik, hogy kezdeményezőek és összetartóak lennének - és ez hasonlóan jelenik meg a
felnőttek vélt véleménye esetén is.
A válaszadó fiatalok több mint fele, 55%-a (26 fő) rövidtávon (5 év) Földesen képzeli el a
jövőjét, és 47%-uk (22 fő) 10 év múlva is a településen szeretne élni. Második legvonzóbb
jövőbeli lakhelyként "a környékbeli más városban" válaszlehetőség szerepelt, látható a
térséghez való erős kötődés. Azok, akik nem Földesen képzelik el jövőjüket, alapvetően 3
területtel elégedetlenek: jó megélhetést biztosító munkalehetőség, szórakozás/kikapcsolódási
lehetőségek, megfelelő tömegközlekedés.
A válaszadó földesi fiatalok kevesebb, mint negyede (23,4%) tartja magát valamilyen
mértékben aktívnak és kezdeményezőnek a közösségi tevékenységekben. Mindemellett 89%uk úgy véli, hogy jobb lesz a településen élni, ha közösen tevékenykednek és 79%-uk szerint
a fiataloknak maguknak kell tenniük azért, hogy jó ifjúsági közösség legyen a településen.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5.  (54) 531 – 000
Hivatal rövid neve: FOLDES, KRID: 609161798
E-mail: hivatal@foldes.hu

73%-uk (33 fő) el tud képzelni olyan közösségi tevékenységet, amellyel szívesen foglalkozna
és erre időt is tudna szánni.
A helyzetelemzésben legtöbbször említett hiányzó szolgáltatások
A legtöbbször említett hiányzó szolgáltatások a sportolási lehetőségek hiányához és
szabadidejük minőségi eltöltéséhez kapcsolódnak: jól érzékelhető az igény egyrészt a beltéri
és szabadtéri sporttevékenységek gyakorlására alkalmas terekre, másrészt egy olyan
közösségi térre, ahol a fiatalok közösségi életet élhetnek. Többen hiányolnak a településen
valamilyen filmnézésre alkalmas helyet, mozit, illetve a megfelelő szórakozó helyeket,
szórakozási lehetőségeket.
SWOT-analízis
Erősségek – Strengths
-

A településvezetés eltökéltsége a fiatalok helyben tartását elősegítő program
kidolgozásában. A településvezetés felismerte a demográfiai helyzet veszélyeit. (Esély
otthon program)

-

A településen megvalósuló projektek magas száma

-

Jól működő/aktív közművelődési intézmény - Helyben megvalósuló közösségi
programok szervezése - Helyi civil szervezetek száma és aktivitása - Önfoglalkoztatást
támogató lehetőségek biztosítása (Helyi Piac megépítése és üzemeltetése)

-

Önkormányzati bérlakás program megvalósítása (Fecskelakások kialakítása)

-

Közművelődési szakmai kapcsolatrendszer

Gyengeségek – Weaknesses
-

Ifjúsági tér hiánya

-

Az újonnan alakult civil szerveződési formák motivációjának fenntartása, működésük
segítése

-

Ifjúsági közösségek hiánya

-

A fiatalok számára biztosított szórakozási, oktatási és elhelyezkedési lehetőségek
hiánya
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Lehetőségek – Opportunities
-

Aktív helyi fiatalok bevonása nagyobb mértékben a folyamatokba

-

Ifjúsági közösségek létrehozása

-

A lakosság bevonása, érdeklődésének felkeltése, közös gondolkodásra és cselekvésre
ösztönzés

-

Együttműködés az aktív tevékenységet végző civil szervezetekkel a programok
tervezése és lebonyolítása során

-

Kihasználatlan és felújítandó önkormányzati tulajdonú ingatlan ifjúsági térré alakítása

-

További pályázati lehetőségek kihasználása

-

Pályázati források követése ifjúsági területen

-

Szakmai kapcsolat ápolása ifjúsági szervezetekkel/ifjúsági szakmai kapcsolatrendszer
kiépítése

Veszélyek – Threats
-

Jogi, közbeszerzési, a közjogi szabályozórendszer

-

Fiatalok elvándorlása

-

Debrecen és Berettyóújfalu elszívó hatása

-

Munkahelyhiány

-

Anyagi korlátok

A SWOT elemzés elemeinek áttekintését követően megállapíthatjuk, hogy a település számos
erősséggel

rendelkezik.

Mindenekelőtt

érdemes

kihangsúlyozni

a

településvezetés

elkötelezettségét és probléma felismerő készségét, hiszen a fent meghatározott lehetőségek
kiaknázásában ők játszanak döntő szerepet. A megpályázható támogatások, az üresen álló
ingatlan kihasználásáról való döntés, intézkedés a vezetőség hatáskörébe tartozik. Továbbá
meghatározó az aktív közművelődés szerepe is. Bár az erősségekben megfogalmaztuk a
fiatalok helyben tartásával kapcsolatos intézkedéseket, azonban ezek az intézkedések egyelőre
kezdetlegesek és pályázati támogatáshoz kötöttek, így fennáll a veszélye annak, hogy
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amennyiben ez megszűnik, az mind a közösségi programokra, mind a helyi fiatalok
aktivitására negatív hatást fog gyakorolni.
5. Megállapítások és alappillérek meghatározása
Az alábbi ábra bal oszlopában megjelenítettem a kérdőívben megjelenő problémákat, míg az
ábra jobb oldalán az arra való lehetséges megoldást tüntettem fel.

Munkahelyek hiánya,
elhelyezkedési problémák
megoldása, helyben maradást
elősegítő tényezők

Helyi fiatalok
közösségformálása és
fejlesztése

Hiányszolgáltatásként
megjelenő szolgáltatások
pótlása érdekében programok,
szolgáltatások szervezése

Tanácsadói pult működtetése
Helyben munkahelyek létrehozása
Szakképesítés megszerzésének támogatása,
továbbtanulást segítő tevékenységek
Helyben maradást segítő egyéb tevékenységek

Ifjúsági színtér kialakítása és működtetése
Ifjúsági közösségek létrehozása

Sporttevékenységek
Szórakozás, kulturális programok

Jelen ifjúsági cselekvési terv három nagy témakört hivatott vizsgálni. A kidolgozás során e
három alappillér mentén kívánom részletezni azok megoldását.
I.

Munkahelyek hiánya, elhelyezkedési problémák megoldása, helyben maradást
elősegítő tényezők

II.

Helyi fiatalok közösségformálása és fejlesztése

III.

Hiányszolgáltatásként megjelenő szolgáltatások pótlása érdekében programok,
szolgáltatások szervezése

A meghatározott három nagy probléma megoldásának részletezését, az azokhoz tartozó
információkat táblázatos formában foglaltam össze.
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Feladat megnevezése

Intézkedés célja, várható

Felelős

eredménye
I.

Forrásigény

Megvalósítás határideje,
időszaka

Munkahelyek hiánya, elhelyezkedési problémák megoldása, helyben maradást elősegítő tényezők

I/1. Tanácsadói pult működtetése
Fiatal vállalkozók segítése,

Cél, hogy a helyi fiatalok

Földes Nagyközség

2023. januártól

informálása pályázatokról,

rendelkezzenek

Önkormányzata

folyamatosan

támogatási lehetőségekről

információkkal a támogatási
lehetőségekről.

Segítségnyújtás

A pályázati lehetőségekről

Földes Nagyközség

2023. januártól

pályázatíráshoz, pályázatok

szóló információk

Önkormányzata

folyamatosan

beadásához

széleskörű terjesztése,
illetve a pályázatok
beadásával kapcsolatos
segítségnyújtás a helyi
vállalkozások működését
segítheti. Cél, hogy az
érdeklődők ne csak
információk birtokában
legyenek, hanem ki is tudják
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használni a pályázati
lehetőségeket.
Lehetséges állásajánlatok

A Tanácsadói pult alkalmas

széleskörben való terjesztése helyszín lehet az aktuális

Földes Nagyközség

2023. januártól

Önkormányzata

folyamatosan

állásajánlatok terjesztésére
is. A szolgáltatás célja, hogy
a helyi fiatalok naprakész
információkkal
rendelkezzenek a helyi vagy
környékbeli elhelyezkedési
lehetőségekről.
I/2. Helyben munkahelyek létrehozása
Mirelite Mirsa Zrt. földesi

Földes Nagyközség

telephelyének létrehozása

Önkormányzata

Pályázatíró szakember

A Tanácsadói pult hatékony

Földes Nagyközség

alkalmazása

működése érdekében

Önkormányzata

szükséges egy pályázatíró
szakembert alkalmazni.
Ezzel nem csak egy új

önkormányzati költségvetés

2023. januártól
folyamatosan
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munkahelyet, hanem egy új
szolgáltatást is teremt a
település.
I/3. Szakképesítés megszerzésének támogatása, továbbtanulást segítő tevékenységek
Ösztönző támogatási

A tevékenység célja, hogy a

Földes Nagyközség

rendszer kidolgozása

helyi fiatalok elhelyezkedési

Önkormányzata

önkormányzati költségvetés

Évente 1 alkalommal

Évente 1 alkalommal

lehetőségeit segítse. A
szakképesítés
megszerzésének támogatása
lehetőséget biztosít a
hiányszakmákban való
elhelyezkedésben.
Bursa Hungarica

Célja az esélyteremtés, a

Földes Nagyközség

önkormányzati költségvetés

Felsőoktatási

hátrányos helyzetű,

Önkormányzata

adott évi költségvetésében,

Önkormányzati

szociálisan rászoruló

Bursa Hungarica Ösztöndíj

Ösztöndíjrendszer

fiatalok felsőoktatásban való

alcímen rendelkezésre álló

részvételének támogatása.

összeg

Diáktól a diáknak –

A továbbtanulási tanácsadás

Földesi Karácsony Sándor

Évente 1 alkalommal, a

Továbbtanulási tanácsadás a

célja, hogy a felső tagozatos

Általános Iskola és

középiskolai felvételi
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felső tagozatos diákok

diákok olyan diákoktól

Alapfokú Művészeti Iskola

időpontjához kötve

részére

szerezzenek ismereteket a

Pályaválasztási kiállításokon Az alapfokú oktatásban már

Földesi Karácsony Sándor

Évente 1 alkalommal, a

való részvétel

olyan információkkal kell

Általános Iskola és

középiskolai felvételi

ellátni a diákokat,

Alapfokú Művészeti Iskola

időpontjához kötve

Évente 1 alkalommal

továbbtanulási
lehetőségekről, akik korban
közel állnak hozzájuk és
aktuális, releváns
információkkal tudnak
szolgálni részükre a
választható középiskolákról.

amelyeknek köszönhetően
megfelelő szakmát képesek
választani.
Hiányszakmák

Cél, hogy a 7-8. osztályos

Földes Nagyközségi

feltérképezése a településen

tanulók a hiányszakmák

Önkormányzat

feltérképezésének
figyelembevételével
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válasszanak középfokú
oktatási intézményt. Ennek
köszönhetően olyan szakmát
tanulhatnak meg a helyi
fiatalok, amelyekkel
lehetőségük lesz a jövőben
elhelyezkedni a településen.
Tájékoztató az általános

A 7-8. osztályos tanulók

Földesi Karácsony Sándor

iskolások számára a

szüleinek szülői

Általános Iskola és

településen hiányszakmának

értekezleten, a tanulóknak

Alapfokú Művészeti Iskola

számító foglalkozásokról

pedig osztályfőnöki órán
szükséges azokat a
szakmákat ismertetni,
amelyek a feltérképezés
eredményeképp
hiányszakmának számítanak
a településen. Ezzel
megkönnyíthető a
pályaválasztás a gyermekek

Évente 1 alkalommal
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számára.
Tájékoztató a középiskolás

Egy tájékoztató fórum

tanulók számára a

keretében azok a helyi

településen hiányszakmának

fiatalok kaphatnak hasznos

számító foglalkozásokról

információkat, akik
középiskolában végzik
tanulmányaikat. A Fórumon
szükséges azokat a
szakmákat ismertetni,
amelyek a feltérképezés
eredményeképp
hiányszakmának számítanak
a településen.

I/4. Helyben maradást segítő egyéb tevékenységek
„Fecskelakás” program

Az önkormányzati tulajdonú

Földes Nagyközség

működtetése –

lakások minimális

Önkormányzata

Önkormányzati tulajdonú

bérletfizetési

lakások bérbeadásával

kötelezettséggel vehetik
igénybe, segítve ezzel a

önkormányzati költségvetés

Program működése
folyamatos. Újrapályázási
lehetőség 2 évente történhet.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5.  (54) 531 – 000
Hivatal rövid neve: FOLDES, KRID: 609161798
E-mail: hivatal@foldes.hu

fiatalok számára a
letelepedést, a
családalapítást.
Információs pult

Az információs pult a

Karácsony Sándor

működtetése

Karácsony Sándor

Közösségi Ház

Közösségi Ház épületében
kaphat helyet, amely
tájékozódási lehetőséget
biztosít a helyi fiatalok
számára különböző
témákban. (álláslehetőségek,
képzési lehetőségek stb.) Az
információs pult működése
során az érdeklődők számára
rendelkezésre állnak
technikai eszközök (laptop,
nyomtató,
internethasználat), amelyet
igénybe vehetnek, ezzel

2022-től folyamatosan
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megkönnyítve azok
helyzetét, akik számára
otthon nincs lehetőség
ezekre.
II.

Helyi fiatalok közösségformálása és fejlesztése

II/1. Ifjúsági színtér kialakítása és működtetése
Az ifjúsági színtér szakmai

A színtér kialakításának

Karácsony Sándor

2022. januártól

működésének tervezése,

célja, hogy a létrehozzunk

Közösségi Ház

folyamatosan

programterv kidolgozása

egy olyan helyet, ahol a
fiatalok szívesen töltik
szabadidejüket, magukénak
éreznek. A teret állandó
programmal szükséges
megtölteni, amely többféle
szolgáltatást tartalmaz a
fiatalok számára.

Az ifjúsági színtér személyi

A színtér megfelelő

Karácsony Sándor

intézményi költségvetés,

2022. januártól

feltételének kialakítása

működést érdekében

Közösségi Ház

pályázati források keresése

folyamatosan

szükséges az alapvető
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személyi feltételek
biztosítása, mint portás,
takarító személyzet,
valamint közösségfejlesztő
és ifjúsági szakemberek.
Az ifjúsági színtér technikai

A színtér helyet kaphat a

Karácsony Sándor

feltételének kialakítása

Karácsony Sándor

Közösségi Ház

Közösségi Ház épületében,
így ez nagy mértékben segíti
a technikai feltételek
meglétét. Azonban
szükséges olyan eszközök
beszerzése, amelyek
kifejezetten a fiatalok
igényei alapján kerülnek
kiválasztásra. Ennek
eredményeképpen
magukénak érezhetik a teret,
valamint ez hozzájárulhat a

intézményi költségvetés

2022. januártól
folyamatosan
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szabadidő hasznos
eltöltéséhez.
Önkéntes rendszer

Cél, hogy a településen élő

Karácsony Sándor

2022. januártól

kiépítése/önkéntesek

fiatalok bevonásra

Közösségi Ház

folyamatosan

fogadása

kerüljenek a közösségi
események szervezésébe és
lebonyolításába. Lehetőséget
biztosítsunk számukra, hogy
meghallgatásra kerüljenek
az igényeik. A önkéntes
rendszer kiépítését egy
címlista elkészítésével
szükséges kezdeni, ennek
köszönhetően
tájékozódhatunk, hogy kik
azok a helyi lakosok,
akiknek számíthatunk az
aktív részvételére,
segítségére.
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II/2. Ifjúsági közösségek létrehozása
Mókolda csoport létrehozása A Mókolda ifjúsági csoport

Karácsony Sándor

Európai Szolidaritási

2021. novemberétől

és működésének támogatása

Közösségi Ház

Program pályázati forrása

folyamatosan

célja, hogy a helyi fiatalok
számára egy jól működő

2022. augusztus 31-ig.

közösséget hozzunk létre.

Később intézményi

Közös munka

költségvetés.

eredményeként pedig az
ifjúság látványos
dekorációkkal díszíthetik a
települést. A csoport
hiánypótló az ifjúsági
közösségek, valamint a
településszépítés terén is.
III.

Hiányszolgáltatásként megjelenő szolgáltatások pótlása érdekében programok, szolgáltatások szervezése

III/1. Sporttevékenységek
Konditerem létrehozása,

Több alkalommal

Földes Nagyközség

önkormányzati költségvetés,

Kondipark építése

megjelentek problémaként a

Önkormányzata

pályázati forrás

hiányzó sportolási
lehetőségek az ifjúság

2023. január
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körében. A konditerem és a
kondipark létrehozásával
cél, hogy kielégítsük a
fiatalok helyben való
sportolási igényeit.
Darts bajnokság szervezése

A darts bajnokság egy új

Karácsony Sándor

Európai Szolidaritási

programként színesíti a

Közösségi Ház

Program pályázati forrása

település

2022. augusztus 31-ig.

sporttevékenységét,

Később intézményi

amelynek célja, hogy

költségvetés.

Évente 2 alkalommal

változatosabb sportolási
lehetőséget biztosítson a
helyiek számára.
Kerékpártúra szervezése

A kerékpártúra szervezése a

Karácsony Sándor

szabadban végzett

Közösségi Ház, Bihar

sporttevékenységen túl a

Természet- és

helyi természeti értékek

Környezetvédelmi Egyesület

megismerését is szolgálja,
hiszen a településünk

Évente 1 alkalommal
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külterületén húzódó Biharisík tanösvény kiváló úticél
lehet a kerékpártúra során.
A szabadidőközpontban lévő A Földesi Szabadiközpont

Földes Nagyközség

önkormányzati költségvetés,

2023. januártól

futópálya és teniszpálya

egy kiváló adottságokkal

Önkormányzata

pályázati forrás

folyamatosan

állapotának javítása

rendelkező területe a
településnek, amely
alkalmas a szabadtéri
sporttevékenység
lehetőségének biztosítására.
A futópálya, illetve a
teniszpálya állapotának
javításával számos helyi
lakos veheti igénybe
sporttevékenység céljából,
ennek eredményeképp nem
szükséges más településre
utazniuk a mozogni
vágyóknak.
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A szabadidőközpontba

A sporteszközök

Földes Nagyközség

önkormányzati költségvetés,

2023. januártól

sporteszközök vásárlása és

vásárlásával azok is igénybe

Önkormányzata

pályázati forrás

folyamatosan

azok elérhetővé tétele a

vehetik a szabadidőközpont

lakosság számára

nyújtotta sportolási

önkormányzati költségvetés

2023. januártól

lehetőségeket, akik otthon
nem rendelkeznek ahhoz
megfelelő eszközzel. Ennek
megvalósításával rendkívül
széleskörűvé válhatnak a
településen igénybe vehető
sporttevékenységek.
Szabadidőközpont -és

A Szabadidőközpontban

Földes Nagyközség

szálláshelyvezető

igénybe vehető

Önkormányzata

alkalmazása

szolgáltatások
(sporttevékenységek,
szálláshelyek) megfelelő
működtetése érdekében
szükséges egy főállású
alkalmazott, aki teljeskörűen

folyamatosan
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ellátja az ezekkel
kapcsolatos feladatokat.
Futópálya kialakítása az

Földes Nagyközség

önkormányzati költségvetés,

általános iskola udvarán

Önkormányzata, Földesi

intézményi költségvetés

Karácsony Sándor Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
III/2. Szórakozás, kulturális programok
„Moziélmény” szervezése

A nyilvános filmvetítések

Karácsony Sándor

Európai Szolidaritási

2022. januárjától évente 5

célja, hogy a településen

Közösségi Ház

Program pályázati forrása

alkalommal

elérhetővé tegyük a mozizás

2022. augusztus 31-ig.

élményét, és ezért ne kelljen

Később intézményi

elutazni környező

költségvetés.

városokba. Ezzel azok
számára is biztosíthatjuk a
mozizás lehetőségét, aki
különben nem teheti meg,
hogy igénybe vegyen ilyen
szolgáltatást.
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Kertmozi szervezése

A kertmozi program

Karácsony Sándor

Európai Szolidaritási

2022. januárjától évente 2

megújulást jelent a település

Közösségi Ház

Program pályázati forrása

alkalommal

kulturális, szórakoztató,

2022. augusztus 31-ig.

szabadidős tevékenységei

Később intézményi

terén. Cél, hogy minél több

költségvetés.

efféle lehetőség legyen
elérhető helyben.
Társasjáték terem

Az ifjúsági tér fontos

Karácsony Sándor

Európai Szolidaritási

2022. márciustól

üzemeltetése

elemeként szolgál a

Közösségi Ház

Program pályázati forrása

folyamatosan

társasjáték terem, amely

2022. augusztus 31-ig.

hozzájárul a fiatalok

Később intézményi

kulturált szabadidős

költségvetés.

programlehetőségeihez. Cél,
hogy minél több helyi fiatal
igénybe vegye a
szolgáltatást, hozzájárulva
ezzel a szabadidő hasznos
eltöltéséhez.
Tematikus szórakoztató

Célja a lakosság- különösen

Karácsony Sándor

Jegybevétel

Évente 1 alkalommal
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estek (Stand up előadások)

a fiatalok- számára ismert és

szervezése

elismert előadóművészek
előadásán való részvételi
lehetőség helyben történő
biztosítása.

Közösségi Ház

