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I. Rész - Bevezető

Előszó

Ez a dokumentum, amelyet most kezében tart az olvasó, arról tanúskodik,
hogy Kishegyes Község önkormányzata kész arra, hogy javítson a községünkben
élő fiatalok helyzetén. Ez a dokumentum képezi az önkormányzat stratégiai
hozzáállását a fiatalok helyzetéhez valamint definiálja a községben élő fiatalok
helyzetét, elsődleges problémáit és definiálja a céljait, tevékenységeit amiket
végehez kell vinni és a szereplőket akik ebben résztvesznek.

E terv minél eredményesebb és hatásosabb megvalósításához szükséges a
helyi önkormányzat, a lényeges intézmények képviselői, a civil és ifjúsági
szervezetek, a közösségünk társadalmi életének fontos szereplői valamint a fiatalok
együttműködése is.

A munkacsoport
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1.1. A polgármester bevezetője
A helyi önkormányzat megérti az ifjúság helyzetét és nyitott a problémáik
megoldására. Számunkra az ifjúságnak fontos szerepe van községünk
fejlesztésében. Ezt az álláspontot a következő eredmények is alátámasztják:
•
•
•
•
•
•
•

Kishegyes község Képviselő-testületében 25 tanácsnok közül 4 tanácsnok 30
évesnél fiatalabb, 3 pedig 30 évesnél idősebb
Kishegyes Község az elsők között nevezett ki a szerbiai önkormányzatok
közül az ifjúság problémáival foglalkozó személyt
Kishegyes Község az elsők között nyitotta meg Szerbiában Ifjúsági Irodáját,
amely a fiatalok problémáinak hatékonyabb megoldását szolgálja
Kishegyes Község az elsők között hozott határozatot a Helyi Ifjúsági Akcióterv
(HAT) kidolgozásáról
Kishegyes Község segíteni fogja az összes elkövetkező ifjúsági HAT
kidolgozását
A fiatalokat folyamatosan bevonjuk a helyi önkormányzat munkajába
A lehetőségekhez mérten támogatjuk az ifjúsági szervezetek programjait

Rájöttünk, hogy az igyekezetnek csak akkor van értelme, ha a fiataloknak
kellő feltételeket teremtünk. A feltételeknek eleget kell tenniük az itt élő fiatalok
igényeinek, valamint hogy visszacsalogassák azokat, akik a rossz feltételek miatt
elhagyták községünket.
A sikeresebb munka érdekében Kishegyes Község Képviselő-testülete
munkacsoportot alakított a Helyi Ifjúsági Akcióterv kidolgozására, amit a helyi
önkormányzat, a civil szervezetek, ifjúsági munkások és maguk a fiatalok alkotják. Az
előterjesztett dokumentum a munkacsoport szakszerű munkájának az eredménye.

E dokumentumot annak reményében hozzuk meg, hogy a munka nem fog
leállni a terv elfogadása után, hanem hogy csak most kezdődik majd és egy élő
bizonyítékot fog képezni,amely segítségével a fiatalok felfedezik a jövőjüket.

Polgármester
Marko Rovčanin
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1.2. Határozat a HAT elfogadásáról
A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007 szám) és Kishegyes község Statútuma 31. szakaszának 1. bekezdése 20.
pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008 szám-egységes szerkezetbe
tartott ülésén
foglalt szöveg) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete
meghozta a

HATÁROZATOT
a Helyi ifjúsági akcióterv kidolgozásával foglalkozó bizottság
megalakításáról Kishegyes község területén

1. szakasz

E határozat értelmében megalakul a Helyi ifjúsági akcióterv kidolgozásával
foglalkozó bizottság Kishegyes község területén (a továbbiakban a Bizottság) Helyi
ifjúsági akcióterv kidolgozása céljából.
E szakasz első bekezdésében említett feladat keretében, a Bizottság a Helyi
ifjúsági akcióterv kidolgozásával és hasznosításával foglalkozik

2. szakasz
A bizottságot az elnök, az elnökhelyettes és 9 tag képezi, akik részt vesznek
az ifjúsági politika tervezésében és megvalósításában:
1. Kovács Károly kishegyesi lakos, elnök
Zabos Tibor kishegyesi lakos, elnökhelyettes
2. Mitra Iveza kishegyesi lakos, tag
3. Dávid Donna bácsfeketehegyi lakos, tag
4. Ádor Konrád bácsfeketehegyi lakos, tag
5. Sándor István kishegyesi lakos, tag
6. Dragana Pešikan szeghegyi lakos, tag
7. Milena Maravić bácsfeketehegyi lakos, tag
8. Sandra Roganović szeghegyi lakos, tag
9. Miloš Žmukić bácsfeketehegyi lakos, tag
10. Strahinja Radovanović szeghegyi lakos, tag.
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3. szakasz
A Bizottság feladata és hatásköre a helyi ifjúsági akcióterv kidolgozása
alkalmával a következő:
- Kishegyes község ifjúsága jelenlegi helyzetének kimutatása
- Kishegyes község ifjúsága problémáinak felismerése és elemzése
- a tevékenységtervezési folyamat meghatározása
- rendszabályok meghatározása a községi ifjúság problémái megoldásához
- a helyi ifjúsági tevékenységi terv hasznosítása
- a helyi ifjúsági tevékenységi terv kidolgozásához szükséges póteszközök
beszerzése
- más ügyeket is végez az alapfeladatokkal és célokkal összhangban
Az első szakaszban meghatározott feladat keretében a Bizottság 2013. végéig
foglalkozik az akcióterv kidolgozásával.

4. szakasz
A
Bizottság
közigazgatási
és
szakmunkáit
Kishegyes
közigazgatásának a társadalmi tevékenységeit végző osztálya intézi.

község

5. szakasz
E határozat hatályra lépésével érvénytelenné válik a 2013. január 30-i, 06-25/2013-02 számú határozat a helyi ifjúsági akcióterv kidolgozásával foglalkozó
bizottság megalakulásáról.

6. szakasz
E határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől
számított nyolcadik napon lép hatályba.

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

a Képviselő-testület elnöke
Hallgató Imre, s.k.

Szám:06-2-69/2013-02
Kelt:23.09.2013. g.
Kishegyes
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1.3. Köszönetnyilvánítás a résztvevőknek
Köszönetet mondok a munkacsoportnak akik odaadóan és minőségesen
dolgoztak a HAT kidolgozásában, név szerint:
1. Kovács Károly Kishegyesről, elnök
2. Zabos Tibor Kishegyesről, elnökhelyettes
3. Iveza Mitra Kishegyesről, tag
4. Dávid Donna Bácsfeketehegyről, tag
5. Ádor Konrád Bácsfeketehegyről, tag
6. Sándor István Kishegyesről, tag
7. Dragana Pešikan Szeghegyről, tag
8. Milena Maravić Bácsfeketehegyről, tag
9. Sandra Roganović Szeghegyről, tag
10. Miloš Žmukić Bácsfeketehegyről, tag
11. Strahinja Radovanović Szeghegyről, tag
Külön köszönetet mondok a HAT projekt moderátorainak Juhász Bálintnak,
Ivana Krivokapica-nak, Dragana Stanković Gaićnak és Paroški Tamaranak a
szakmai támogatásukért amivel segitették a munkacsoportunkat.
Köszönetet mondunk az “Eco Enjoy” ifjúsági szervezetnek, mivel nagyban
hozzájárultak és segítették az előző HAT analízisét.
Köszönetet mondok községünk polgármesterének Marko Rovčaninak,
valamint Hallgató Imrének a községi Képviselő-testület elnökének a fiatalok
problémáinak megoldása felé mutatott nyíltságukért, és az összes tanácstagnak a
segitségükért a HAT al kapcsolatos dolgok elfogadásakor.
Községi Ifjúsági Megbízott
A HAT kidolgozásának
koordinátora
Kovács Károly
7

1.4. A HAT
kidolgozásának folyamata

A dokumentum 2012. Októberétől 2013. Decemberéig készült az Ifjúsági és
Sport Minisztérium, valamint a Helyi Önkormányzat pénzbeli támogatásával. Ez a
dokumentum az előző HAT elemzésére alapszik, amely 2008 és 2011 között lett
megvalósítva. Az előző HAT elemzésének folyamatát a szerbiai Ifjúsági és Sport
Minisztérium finanszírozta és „A jövönket mi teremtjük“ elnevezésű projektum
keretein belül készült el és az Eco Enjoy ifjúsági szervezet készítette.

A projekt céljai ezek voltak:
1.

Az elemzés elkészítése valamint a következtetések levonása az előző HAT

lebonyolítása kapcsán
2.

Kutatásokat végezni a községben élő fiatalok problémáiról és helyzetéről

kérdőíveken keresztül és jelentések írásásval
3.

Elkezdeni Kishegyes HAT –ének a kidolgozását a 2014 – 2019 es periódusra

az Ifjúsági Iroda segítségével és a munkacsoport összehívása
A HAT megvalósításának elemzése több ponton keresztül lett levezetve, ezek
a lépések adottak az alábbi szövegben:
1. LÉPÉS: A TEREPMUNKÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ELŐKÉSZÍTÉSE(a
célcsoportnak szánt útmutató és kérdőív) – mellékelten megtalálhatóak a
dokumentumban. Az útmutató és a kérdőív egy külső munkatárs segítségével
készültek és a megbeszélt tervek szerint lettek alkalmazva.
2. LÉPÉS: FÓKUSZCSOPORTOK – Ez a lépés Kishegyes község mindhárom
falujában végre lett hajtva mégpedig a következő ütemterv szerint:
Péntek December 14.-e 2012. – 18:oo órakkor Szeghegy helyiközösségének
tanácstermében
Szombat December 15.-e 2012. – 13:oo óra bácsfeketehegyi helyiközösség
Szombat December 15.-e 2012. – 15:oo óra kishegyesi könyvtár
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A fókuszcsoportok vezetői Dragana Stanković Gaić és Juhász Bálint átadták a
fokuszcsoportok másolatát és azok szolgáltak alapul a további elemzésekben.
3. LÉPÉS: KISHEGYES KÖZSÉG FIATALJAI IGÉNYEINEK ÉS HELYZETÉNEK
A FELMÉRÉSE kérdőív segítségével lett megvalósítva 2013. januárja és
februárja során. Összesen 239 fiatal töltötte ki a kérdőívet.

4. LÉPÉS: A MEGLÉVŐ DOKUMENTUM ELEMZÉSE – ennek a résznek a
keretein belül elemzésre került az ifjúsági HAT és az Ifjúsági Iroda éves
jelentése.
5. LÉPÉS: AJÁNLÁSKAT TARTALMAZÓ JELENTÉS MEGÍRÁSA

Kép 1.1. Fókusz csoport Kishegyesen
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Kép 1.2. Promóciós plakát „A jövőnket mi építjük“

Kép 1.3. Fókusz csoport Bácsfeketehegyen
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Kép 1.4. Fókusz csoport Szeghegyen

A HAT megvalósításában 2008. – 2011. aktív szerepet vállalt Kishegyes
község Önkormányzata mellett, az Ifjúsági Iroda, nagy számú intézmény, szervezet
és magánszemély akik foglalkoznak a község fiatalságával. A község támogatta és
segítette a meghatározott célok elérését és arra törekedett, hogy e cselekményekbe
bevonja a helyi közösségeket valamint a tartományi titkárságot amely a fitalokkal
foglalkozik.

A HAT kidolgozása érdekében a Községi Képviselő Tanács megalakított egy
munkacsoportot, amely a az akcióterv kidolgozása során együtmüködött több civil
szervezettel

valamint

a

községünkben

élő

fiatalokkal.

Ez

a

széleskörű

együttműködés lehetővé tette a valós és lényeges problémák feltárását, és hogy
kidolgozásra került a dokumentum,amely az elkövetkezendő periódusban 2014-2019
eredményesen hozzájárul a fiatalok helyzetének javításához Kishegyes községben.
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Az akcióterv kidolgozására megalakitott csoport kinevezése 2013.09.13. án
történt meg, a községi képviselőtestület ülésén, ahol kinevezték az akciócsoport
elnökét, alelnökét és a 9 tagját.
A nyolc témakör amit az akciócsoport meghatározott:
• Fiatalok oktatása és az ökológia,
• Fiatalok foglalkoztatása
• Fiatalok tájékoztatása,
• Művelődés, sport és a fiatalok szabadideje,
• Fiatalok aktív részvétele a társadalomban,
• Fiatalok felé irányuló szociálpolitika,
• Fiatalok egészsége,
• Biztonság.
A következő feladat a közvélemény-kutatás által kapott adatok feldolgozása
és értelmezése volt. A munkacsoport közvélemény-kutatás és SWOT elemzés segítségével jutott információkhoz. Több mint 200 fiatal véleményét kértük ki, és a SWOT
elemzést mindhárom településen elvégeztük. Több mint 100 fiatallal beszélgettünk
az őket érintő problémákról. A kapott adatok alapján a munkacsoport meghatározta a
fiatalok döntő fontosságú problémáit (azokat, amelyek a jelenlegi helyzetben reálisan
megoldhatóak). Ezután a célok és a feladatok meghatározása következett, amelyek
tartalmazzák a célcsoportot, a helymegjelölést, az időszakot és az eszközöket. A
feladatok meghatározása után a munkacsoport létrehozta a HAT vázlatát.
A közvitát 2013. decembere folyamán szerveztük meg, miután kidolgoztuk a
HAT vázlatát. A javaslatokat és észrevételeket a helyi közösségek irodáiban
(Kishegyes, Szeghegy, Bácsfeketehegy) nyújthatják be. A beérkezett javaslatokat és
megjegyzéseket a munkacsoport áttanulmányozza és beépíti a dokumentumba.

A HAT végleges formáját, miután a Képviselő-testület elfogadja, a 2014.-2019.
között terjedő időszakban valósítjuk meg.
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1.5. Dokumentumok, amelyekkel a HAT összhangban van
A helyi akcióterv összhangban van azokkal a fontos dokumentumokkal,
amelyek meghatározzák a fiatalok fejlődésének stratégiai irányát európai, nemzeti,
tartományi és helyi szinten.
A következő európai dokumentummal egyeztettük a helyi akció tervet: Ifjúsági
Fehérkönyv (Európa Parlament), Európai alapokmány a fiatalok részvételéről a
községi és regionális életben (Az európai helyi és regionális hatalom kongresszusa).
Tekintettel arra a szempontra, hogy Szerbiában elfogadásra került a nemzeti
ifjúsági stratégia, a Helyi Ifjúsági Akcióterv ezzel teljesen összhangban van.
Nagyon fontos dokumentum ami a ifjúság politikát illeti, amelyre községi
Ifjúsági Akcióterv épül az a Vajdasági fiatalokról szóló akcióterv (Újvidék, 2011).

1.6. Célcsoport, amelyet a HAT felölel

Szerbiában mintegy 1,5 millió fiatal él, amelyek az össz lakosság 20 %-át
teszik ki. Európában fiataloknak tekintik a 15-től 24 éves korosztályt, még nálunk a
fiatalság felső korhatára 30 év, az elhúzódó tanulás, a nehézkes munkavállalás,
illetve a szülőktől való pénzügyi függőség végett. Az ifjúsági nemzeti stratégiában
meg van határozva, hogy a 15-től 30 éves korú személyek, fiataloknak minősülnek.
A HAT felöleli községben az összes fiatalt 15-től 30 éves korig.
A dokumentumban szereplő kitűzött célok az össz fiatalságra vonatkoznak.
A 2011-es népszámláláson a községünkben összesen 12031 lakos él,
amelyből 2300 a fiatalok száma (15-től 30 éves korig), ami az össz lakosság mintegy
19%-kát teszi ki. A Helyi Akcióterv, amely a községben elő fiatalok helyzetével
foglalkozik, kimondja, hogy a fiataloknak különböző szociális és társadalmi státusza,
valamint különbözik a nemzeti, vallási, nemi, politikai nézete. Községünkre jellemző,
hogy egy multikultúrális közösség, ahol élnek: magyarok, szerbek, montenegróiak,
és romák.
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1 - 19% Fiatalok
2 - 81% Többi lakos

1.7. Az időszak, amelyre a HAT vonatkozik
A HAT (Helyi Ifjúsági Akcióterv) 2014. január - 2019. decemberi időszakra
vonatkozik.

1.8. A kezdő állapot elemzése - a szövegösszefüggés
leírása
1.8.1. Európai Unió és az ifjúságpolitika
Különböző módon közelítik meg az ifjúság problémáit az Európai Unió
tagországaiban, a vélemények többsége szerint az első lépés az ifjúság felé irányuló
hatékony cselekvés során egy intézményes alap létrehozása: bizottság, iroda,
igazgatóság, tanács, minisztérium, stb. A nemzetek fölötti környezetben a következő
intézmények léteznek:

•Európai Bizottság (European Comission)
•Oktatási és Művelődési Vezérigazgatóság (DG EAC)
•Oktatási Audiovizuális és Művelődési Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
14

•

Európai Tanács (European Council)
• Sport - és Ifjúsági Igazgatóság

Az Európai Ifjúsági Fórum ifjúsági politikáról szóló határozata (1998),
deklarálja a fiatalok aktív részvételét a helyi és területi szinten zajló
döntéshozatalban, mint a polgári- és fejlettebb társadalom kiépítésének előfeltételét.
Az ifjúságpolitikára jelentős ösztönző erőként hatott az Európai Bizottság által
jóváhagyott „Ifjúsági Fehérkönyv” (2001), hasonlóképpen az Európa Tanács
dokumentumjai, mint például az „Európai Charta“ a fiatalok részvétele az
önkormányzati és regionális szinten (2003.)
Az ifjúságpolitika minden európai országban jelen van 4 fő területen:
- Oktatás
- Társadalmi befogadás és esélyegyenlőség
- Aktív részvétel a társadalomban
- A fiatalok biztonsága, egészsége és jóléte

1.8.2. A környező országok ifjúságpolitikája

A környező országokban többéves hagyománya van az ifjúság problémáinak
intézményes, sokoldalú megoldásának. E tapasztalat szerint szükséges az állam
bevonása a problémák megoldásához. Ilyen hozzáállással az ország azt jelzi a
fiataloknak, hogy nem problémaként, hanem forrásként tekint rájuk. . A cselekvés
alapját az ifjúsági stratégia és az akcióterv képezi. E dokumentumok az állam
részvétele mellett lehetővé teszi a különböző szektorok bekapcsolódását is.
Az ifjúsági stratégiát egy államban a kormány fogadja el, de lehetséges az is,
hogy a civil szektor képviselői kezdeményezzék. A stratégiai dokumentum
alkalmazásával, megvalósításával és monitoringjával a minisztérium és azok az
ügynökségek vannak megbízva, amelyek együttműködnek a fiatalok kérdéseivel
foglalkozó különböző szektorból kikerülő szervezetekkel. A következő környező
országok dolgoztak/dolgoznak ki ifjúsági stratégiai tervet: Magyarország, Szlovénia,
Görögország, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, stb. A nemzeti ifjúsági
stratégia fejlődése csökkenő tendenciát mutat, vagyis először a nemzeti stratégia
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fejlődött, és e dokumentumok alapján dolgozták ki a helyi stratégiákat és
akcióterveket.

1.8.3. Ifjúságpolitika Szerbiában
Szerbiában az elmúlt években érzékelhetően jelentős fellendülés jellemezte
az ifjúság politikáját és annak munkáját, természetesen nem elhanyagolható
szempont a megalakult intézmények töretlen támogatása sem.
Az ifjúságpolitika szempontjából releváns intézmények:
• Sport és Ifjúsági Minisztérium (MOS)
Sport és Ifjúsági Minisztérium 2007-ben alapult, munkájának célja az ifjúság
helyzetének javítása hazánkban. Sport és Ifjúsági Minisztérium keretein belül
alakultak meg a helyi,regionális ifjúsági irodák (RKZM), feladatuk a helyi ifjúsági
irodák támogatása.
• Tartományi Titkárság Sport-és Ifjúsági (PSSO)
Vajdaság területén а fiatalok és az ifjúságpolitika fontosságát igazán 2002-ben
a Sport és Ifjúsági Tartományi Titkárság megalapításával ismerték el.
Megalakulásával e titkárság olyan fontosságú dokumentumok előkészítését végzi,
melyek az ifjúságpolitikájára, fiatalokra fókuszál és az ifjúság helyzetének javítására
törekszik Vajdaság valamint Szerbia területén egyaránt.
•

Ifjúsági Iroda (KZM)

Az ifjúsági irodák a helyi önkormányzatokban alakultak meg, azzal a céllal,
hogy a fiataloknak kedvező feltételeket teremtsenek, valamint bekapcsolja őket
különböző közösség építő tevékenységekbe, arra ösztönözze őket , hogy betekintést
valamint részt vállaljonak a közösség munkájában, kreativitásukat, mint eszközt
használják egy-egy terv megvalósításához. Szerbiában több mint 130 Helyi Ifjúsági
Iroda létezik.
Stratégiai dokumentumok:
• A fiatalokról szóló törvény
A legfontosabb szerepe a fiatalokról szóló törvény létrehozásának magába
foglalja a fiatalok rendszeres támogatását, és minden bizonnyal az első lépés az,
hogy meghatározza az alapvető fogalmakat és szerepeket, hogy a használt
kifejezések különböző területeken más-más értelemmel bírnak ifjúságpolitika, ifjúsági
ágazat, fiatalok és ifjúság, ifjúságpolitika szereplői, az ifjúság tevékenysége, az
ifjúság munkája, a fiatalok nemformális oktatása.
• Nemzeti Ifjúsági Stratégia
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A Nemzeti Ifjúsági Stratégiát 2008. év elején fogadták el a 2009.-2014. évre,
ennek kidolgozását a Szerbia Köztársaság Sport és Ifjúsági Minisztériuma
kezdeményezte és irányította, és e dokumentum jelenti a fiatalok helyzetének
szisztematikus megoldása felé tett első lépést. Az Ifjúsági Stratégia határozza meg
az állam szerepét az ifjúság problémáinak megoldásában, a fiatalok szerepét a
társadalomban valamint a kapcsolatteremtés módját. Ezért az Ifjúsági Stratégiában
definiálja az ifjúság jogait, kötelezettségeit és szerepét, valamint azokat az
egyértelmű intézményes mechanizmusokat, amelyek segítségével a fiatalok
megtalálják helyüket a társadalomban.

•

A nemzeti ifjúsági stratégia végrehajtásának akcióterve

Az Ifjúsági és Sport Minisztérium valamint a Nemzeti Ifjúsági Stratégia
megalakulásával a helyi akcióterv is érvénybe került. Az Akciótervet 2009-ben
fogadták el. Az akcióterv támogatja mindazokat a szerveket, szervezeteket,
intézményeket és más egységeket melyek érdekeltek a Stratégiai célok
realizálásában. Ezen belül az Akcióterv pontosan meghatározza a szerepeket, a
felelősség hordozóját, mint intézményes mechanizmust, amely lehetővé teszi a
kívánt eredmény elérését és az általános stratégiai célok megvalósítását..

• Vajdaság AT Ifjúságpolitikai Akcióterve
Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2005-ben fogadta el
ifjúságpolitikai akciótervét. Ezen akcióterv a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság
kezdeményezésére jött létre, fejlesztésében több fiatal és ifjúsági szervezet vett
részt.
Vajdaság AT területén a 2011.- 2014-es időszakra a Tartományi Ifjúsági és
Sporttitkárság új ifjúságpolitikára vonatkozó akciótervet dolgozott ki. E dokumentum
megalakulásának keretében szemügyre vették az európai stratégiákat, melyek a
fiatalokra hivatkoznak az előző Ifjúsági akcióterv példájaként.
AT Vajdaság területén a 2011.- 2014-es időszakban az Ifjúságpolitikai
akcióterv magába foglalja a fiatalok jelenlegi helyzetének felmérését, elemzését,
szükségleteit, igényeit és problémáit, és felvázolja a szükséges intézkedéseket.

• Helyi Ifjúsági Akcióterv (HAT)
Az akcióterv magába foglalja az ifjúsági vezetőség tervrendszeréről szóló
dokumentumot, melynek a helyi vezetőség együttműködésével és az érdekelt és
felelős személyek megtartásával kell megvalósulnia .
Az akcióterv a stratégiai terv azon része, mely meghatározza az ifjúságpolitikai
alapelveket.
Kishegyes Községben az első helyi ifjúsági akcióterv a 2008 - 2011-es
időszakra volt ütemezve, melyet 2007 októberétől 2008 májusáig két projekt keretein
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belül az Ökomenikus Humanitárius Szervezet és a Tartományi Ifjúsági és Sport
titkárság támogatta. E dokumentum megvalósulásával később az ő
implementációjában Kishegyes községen kívül aktívan részt vett az Ifjúsági Iroda,
több intézmény, szervezet valamint azok az egyének, melyek az ifjúsággal
foglalkoznak községünkben.
A HAT elemzésének realizálása 2013-ban a „Jövőnket mi alakítjuk“
elnevezésű projekt keretein belül történt meg a szerbiai Ifjúsági és Sport
Minisztérium támogatásával, amit az „ECO ENJOY“ valósított meg. Az új helyi
akcióterv e kutatás eredményeire támaszkodik.

Szakszervezetek
• Az ifjúság területén dolgozó gyakornokok országos egyesülete (NAPOR)
NAPOR egy non-profit, pártfüggetlen civilszervezetek szövetsége, melyet 90
szervezet alkot. Rendszeres támogatást nyújt a fiatalok részére, biztonságos
környezetet biztosít, valamint lehetőséget ad a fiatalok szémelyes fejlődésére, hogy a
társadalom aktív részeivé váljanak.
A NAPOR 2009.márciusában alakult meg, azzal az elsődleges
céllal,hogy minőséges és professzionális munkát biztosítjon az ifjúság
számára Szerbia területén.
•

Szerbia ernyő szervezetei (KOMS)

Az ernyő szervezetek leginkább a fiatalok független képviselő testületét
tartalmazzák egy adott országban. Az ernyő szervezetek többsége az európai
országokban lelhetők fel és különböző elnevezésben szerepelnek. A leginkább
használatos elnevezés az úgynevezett Nemzeti Ifjúsági Tanács.
A KOMS 2011-ben alakult, mely legnagyobb mértékben a szerbiai ifjúság
képviselő testületét tartalmazza. A KOMS szövetségek egyesülete, melynek jelenleg
68 tagszervezete van (ifjúsági szervezetek és ifjúság) a Szerb Köztársaság teljes
területén.
•

Polgárok, egyesületek

Az ifjúsági törvények alapján a Polgári Egyesületek hatáskörébe tartoznak a
következők: az ifjúsági tevékenységek megvalósítása, az életfeltételek javítása, a
fiatalok informálása és bevonása valamint az ifjúsági szervezetek létrehozása.
Az egyesületek helyi regisztrációján kivül szükséges az illetékes hatóságoknál
való nyilvántartásba való kerülés, hogy evidentálni tudják az ifjúsági szervezeteket,
melyek az Ifjúsági-és Sportminisztérium hatáskörébe tartoznak.
Azokat a szervezeteket, melyeknek legalább kétharmadát fiatalok alkotják,
valamint fő célként az ifjúság helyzetének megoldását tűzik ki ifjúsági
szervezeteknek nevezzük. Jelenleg 401 bejegyzett ifjúsági szervezet működik
Szerbia területén. Az ifjúsági szervezetek bejegyzett szervezetek, melyek az
ifjúságot érintő témákat old meg, és e területeken valósítja meg az ifjúság céljait.
18

1.9.A közvélemény-kutatás eredménye
A közvéleménykutatás célja az volt, hogy felmérjük a Kishegyes Községben
élő fiatalok problémáit és szükségleteit, annak érdekében, hogy az akciótervbe
foglalt intézkedéseket a legmegfelelőbb módon tudjuk megfogalmazni. A
véleménykutatás jelentős eredményekkel szolgált a helyi akció tervben kimutatott
működési területeken belül. A kapott adatokat a fiatalok aktuális problémáival
kapcsolatos intézkedések tervezésére használták fel.

1.9.1.Fókuszcsoportok:
A 3 fókusz csoport segítségével a következő adatokat kaptuk meg
meghatározott kritériumoknak
1. A helyi akcióterv relevánsága Kishegyes községben
2. A fiatalok tudatosság szintje Kishegyes községben
3. Változások a fiatalok probléma megoldókézségében és a HAT végrehajtó
bizottságában
4. A fiatalokat érintő változások/hatások
5. Eredmények és a HAT fenntarthatósága

• A helyi akcióterv relevánsága Kishegyes községben
A fiatalok többsége akik részt vettek a Fókusz csoport munkájában
megvalósult tevékenységekkel szembesültek, ezáltal információkkal gazdagodtak a
HAT-ról Kishegyes Községben, mely értelem szerűen fontos szerepet játszik a
fiatalok körében.
A bácsfeketehegyi fiatalok megállapították példának okáért, hogy fontos
ismereteket, tapasztalatokat szereztek a HAT megvalósítása kapcsán, melyet 1-5-ig
terjedő skálán 4,6-ra értékeltek. (1 – semmit nem tudok a HAT-ról, 5- tökéletesen
informált vagyok a HAT-ról). A bácsfeketehegyi fiatalok kihangsúlyozták a kishegyesi
ifjúsági irodát, egy résztvevő a következőképpen nyilatkozott: “A minisztérium és a
titkárság megismerkedett a kishegyesi ifjúsági iroda munkájával, elégedettek voltak,
mivel minden kérelemnek, elvárásnak eleget tett az iroda.”
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A

szeghegyi

fiatalok

bemutatták

az

alapvető

ismereteiket

azzal

a

dokumentummal és tevékenységgel, amelyek megvalósultak, amely 1,4 átlagértékkel
zárult. Néhány résztvevő a következőképpen nyilatkozott: „ A szeghegyiek sem most
sem korábban nem voltak tájékoztatva erről”. “ Szeghegyet hanyagolták el
leginkább..” “ Két szeghegyi személyt kapcsoltak be a HAT munkájába, nem
informáltak bennünket erről, ez már az ő hibájuk..”
A helyi ifjúsági akcióterv képviselői

mindhárom faluból, inkább személyes

úton hallottak a HAT-ról, facebook-on (FB) keresztül vagy Dombos TV-én látták, ahol
állandóan reklámozták. Ezen felül Bácsfeketehegy képviselői közölték, hogy a
vezetőktől, felelős személyektől értesültek a hírekről.
Emellett vannak fiatalok akik a Fókusz csoport által hallottak először a HATról, mint dokumentumról, tervekről, és részt vettek ennek megvalósításában. A
Fókusz csoport tagjai úgy vélik, hogy továbbra is ezek az aktuális problémák állnak
fenn, amelyekkel továbbra is szembesülnek Kishegyes Község fiataljai, és arra
következtettek, hogy maradt pár aktuális megoldandó probléma.

Kishegyes

Szeghegy

Bácsfeketehegy

nincs elegendő

Szeghegy a leginkább

a fiatalság

szórakozóhely a fiatalok

elhanyagolt

kommunikációjának

számára

a fiatalok

a hétköznapokon a

foglalkoztatottságának

fiataloknak nincs

hiánya

lehetősége eljutni sehová

a fiatalok

sem

kapcsolattartásának

Működőképes fürdő

gyengesége

hiánya

a fiatalok informálásának

hiánya, a nemzeti
hovatartozás miatt
a fiatalok csoportosulása a
nemzeti hovatartozás
alapján már az iskolában
elkezdődik, különböző
anyanyelv alapján
közösítik ki egymást

Szükséges egy fórum,ahol hiánya, félinformációk a
minden magán szervezet

megvalósított akciókról

képviselője részt vesz

kulturális események

a fiatalok informálásának

minimális jelenléte
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hiánya
nincs elegendő program a
fiatalok számára

Minden résztvevő egyet értett abban, hogy a HAT szükséges községünkben,
mint egy fajta terv dokumentáció, és ezt a munkát tovább kell folytatni. Egy Fókusz
csoport

résztvevője

a

következőket

nyilatkozta:

„Stratégiai

terv

alapján

megvalósíthatjuk amit szeretnénk, nem mondom hogy 10, de lehet hogy 4-5 év
múlva, ezt valamilyen módon meg kell állapítani, ehhez szükségem van papírra,
mielőtt mindenki tudja,hogy fontos, hogy létezzen akcióterv, hogy hivatkozni tudjunk
rá, másrészt fel kell sorakoztatni azokat a fontos dolgokat, ami körül csoportosítani
tudjuk a tevékenységeket, amikkel a jövőben tudunk foglalkozni”

• A fiatalok tudatosság szintje a Kishegyesi községben
Megállapíthatjuk, hogy a községben a fiatalok informáltsági szintje nem ugyan
olyan arányban van jelen a három településen.

A fókusz csoportokon keresztül

levonható a következtetés, hogy a kishegyesiek a legtájékozottabbak, míg a
bácsfeketehegyiek és a szeghegyiek a legkevésbé informáltak.
A tájékoztatási módok, amelyeket a fiatalok megjelöltek, mint legtöbbet
használt tájékoztatási eszközöket, azok a következők: személyes kapcsolatok,
Facebook, helyi kábél tévé, Magyar Szó. A fiatalok előszeretettel használják még a
mobiltelefont, sms üzeneteket, viszont meg kell jegyezni, hogy a kommunikació nem
kielégítő és csak a személyes ismeretekre alapszik.
A község lakossága mérsékelten informált a fiatalok helyzetét illetően, csak
kevés információt kapnak a médián keresztül vagy valamilyen események által, de
ezek nem elegendők a résztvevők a megitéléséhez.
A községen kivüli információk a fiatalokról csak interneten és személyesen
érhetőek el.
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Megállapítható, hogy a lakosság tájekozottsága ugyan olyan szintű,mint a
fiataloké, tehát nem kielégítő. Dolgozni kell a jobb tájékozottságért és jobban be kell
kapcsolni őket a társadalmi aktivitásba.

• A fiatalok problémáinak megoldásában végbemenő változások és azok a
változások, amelyek megmaradtak a HAT egységes alkalmazásában,
végrehajtásában
A Kishegyes Község fiataljainak problémáinak megoldásában elsősorban a
Község vett részt az Ifjúsági Irodával karöltve, majd a polgárok egyesülete, melyek
közül a legaktívabbak: “ECO ENJOY”, “NŐI FÓRUM”, “ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ
OPŠTINA MALI IĐOŠ”. Ezek a szervezetek a HAT megvalósításán is dolgoztak
megvalósított

projektjeiken

keresztül,

melyeket

hozzáadtak

ehhez

a

dokumentumhoz. A HAT végrehajtásában a következő egyesületek vettek részt:” Tri
Sorele” Szeghegy, “Hestia” Bácsfeketehegy, “Ifjúsági Egyesület” Bácsfeketehegy,
“Izida” Bácsfeketehegy, “ Nagycsaládosok egyesülete” Bácsfeketehegy. Mindezek a
szervezetek felhívást kaptak a község által kiírt magán szervezetekre vonatkozó
pályázatra (481-es költségvetési tétel) és lehetőségeket kaptak arra, hogy
megvalósítsák a terveiket, a helyi stratégiai dokumentum keretében, és ezek között a
HAT is szerepelt. A Fókusz csoport munkájának ideje alatt rámutatott arra, hogy
meghívást kapott mindhárom település, hogy a HAT végrehajtásában mindenki részt
vehet, de nem jelentkezett mindenki.
A intézmények és szervezetek együttműködése ugyanolyan volt, mint a HAT
végrehajtása előtt. Amíg a HAT semmit sem változott, mi tanársegédek az
osztályteremben, hozzáadtunk a projekthez, és együttműködtünk Magyarországgal.
Az egyik résztvevő rámutatott részvételére a magyar tanfolyamban, de nem tudott
arról hogy az a HAT része volt, nem volt eléggé tájékozott, azt gondolta,hogy csak
egy ember képes arra , hogy megvalósítsa.
A fiatalok, akik részt vettek a fókuszcsoportban részt vettek már néhány
projektben, megemlítették pl., hogy a projektben tapasztalt fiatalok közötti akadályok
leküzdésében :"Goca egy tökéletes példa arra, hogy átlépjük ezeket az akadályokat."
Egy kérdés felmerült, hogy vajon ez a a munka módszer " társasági erő " ok-e vagy
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sem, arra a következtetésre, hogy a rendszer kell hogy ösztönözze az embereket,
barátkozzonak, annak érdekében,hogy több ilyen projektet valósuljon meg.
Azt is kiemelték, hogy az utóbbi néhány évben a községben vannak olyan
események a fiatalok számára is, mint a Dombos Fest, de felhívták a figyelmet
bizonyos hiányosságokra, mint például: "A Dombos Fest-re nem látogatnak el, mert
magyar

nyelvű

rendezvények

sorozata,

azonban,

ha

az

önkormányzati

rendezvényeknek hozzá kell igazítani mindenki igényéhez, és ösztönözni kell
mindenkit arra, hogy részt vegyen az eseményen“.
Ezért elmondhatjuk azt, hogy a HAT saját hatását, alkalmazását és
végrehajtását befolyásolja, valamint az egyes fejlesztéseket a községben, és hogy
vannak pozitív példák, de az tény, kell még dolgozni..

• Hatások és változások a fiatalok helyzetét illetően
A HAT létezése Kishegyes községben az alábbi területeken járult hozzá a
fiatalok állapotának előrehaladásához:
TERÜLET:

FIATALOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK/HATÁSOK:

Ifjúsági

„..A nagy probléma, hogy a fiatalok, akik középiskolába járnak

oktatás

más községbe kell utazniuk, és más tevékenységekre nem

és az

tudnak időt szakítani. Ezek a fiatalok nagyon fáradtak és

ökológia

kimerültek az utazás miatt. A fiatalság mottója „Aki nem
keres, az nem is talál“ szükséges eljárni szemináriumokra
és

különböző

képzésekre,

ahol

kapcsolatokat

tudunk

teremteni, de a fiataloknak mindig van kifogásuk arra, hogy
kimaradjonak ezekből.“
Fiatalok foglalkoztatása Ami a területeket érinti: a fiatalok foglalkoztatása, a
résztvevők pozitív példával álltak elő. Megjegyezték, hogy a
Község fejletlen, a munka lehetőségek minimálisak, az
emberek

nem

törekednek

már

arra,

hogy

a

saját

képesítésükben találjonak munkát, hanem részt vesznek
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bármilyen mesterségekben csak, hogy fenntartják magukat.

Fiatalok tájékoztatása

A tájékozatlanság magas szintű...Régebben 13 éves korig
játszottak a gyerekek mind a három településen, 5 évvel
ezelőtt nyitottabbak voltak, közös munkában vettek részt, ahol
működtek együtt a szociális témákat érintő határonátnyúló
projektekben, könnyedén együtt működtek a fogyatékkal élő
személyekkel, művészet, színészet útján, a betegségeket
filmek és képek alapján ismertették, és ezek a barátságok
örökre

megmaradtak.

elmszomorító,

hogy

„Az
senki

én
sem

véleményem
tudja

mi

szerint,
zajlik

az

önkormányzatban, viszont a médiában rendszeresen leközlik,
például Blic-ben, Svet-ben.”
Kultúra,sport,és

Érdektelenség és kisszámú kultúrális események jellemzik,

szabadidős

egyedül a sport, ami „életben maradt“ Szeghegyen, mely felé

tevékenységek

mindenki nyitott. A szeghegyi torna valamikor jelentősen
látogatott volt, viszont a jelen helyzet azt igazolja, hogy kis
mértékben érdekeltek a fiataljaink ez ügyben. Sajnos most
csak üres helyeket látunk, ám korábban alig lehetett helyet
találni.

A fiatalok aktív

Intézkedésekre van szükség, nem maradhatunk tétlenek,

bekapcsolása

mukaerővel, önkéntesekkel, így tudunk javítani a kialakult
helyzeten, nem hiszem, hogy a világ holnapra megváltozik,
de hiszek abban, hogy közös erővel szebb lesz a holnap.

Ifjúsági szociál politika

Bácsfeketehegyen létezik egy kiváló szervezet az ún. IZIDA,
amelyik

az

MNRO

populációval,

de

más

szociális

szolgáltatásokat is végeznek, például geronto szolgáltatás,
amire igen büszkék.
Az ifjúság egészsége

A helyzet korántsem kielégítő, ami megnyílvánul a fiatalok
rendszertelen

táplálkozásában,

vízet

sem

isznak,

arra

hivatkozva, hogy a csapvíz szenyezett valamint hogy nincs
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kihez fordulniuk.
Az ifjúság biztonsága
védelme

A betörések száma jelentősen megnövekedett, kevés ember
érzi biztonságban magát.

A HAT résztvevőninek osztályzásával hozzájárultak a fiatalok helyzetének
javításához,

a

Kishegyes

Község

fiataljai

részt

vettek

a

helyi

akcióterv

kidolgozásában. Amint a fenti táblázaton is látható továbbra is aktuálisak ezek a
problémák. Olyan példákat ismertettek velünk, amelyek bizonyos fejlesztésekről
szólnak és még nem valósultak meg.

Eredmények és a HAT fenntarthatósága
A Fókusz csoport résztvevői úgy vélik, hogy a pozitív változások időtállóak,
attól függetlenül, hogy a HAT-ot szükséges újraírni. A jó gyakorlat példája Kishegyes
Község, és Szerbia területén az elsők között szerepelt, ahol megalapították a HATot, jó példa még erre a Helyi Ifjúsági Iroda, a MOS, és természetesen a Sport-és
Ifjúságügyi Tartományi Titkárság.
Az új helyi politikai struktúra a helyi önkormányzat hatáskörében áll, amely
rámutatott arra a jószándékra, amely által új dokumentumokat állítottak elő, és
mindenképpen e munka eredményének tudható a fiatalok helyzetének fellendítése
községünkben. Szükséges lobbizni és ösztönözni az érintett feleket, közösségbe
kapcsolni őket , hogy aktívabbak legyenek egy biztos jövő érdekében. (helyi hatalom,
intézmények, oktatásügyi intézmények, nyilvánosság, független szervezetek)
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1.9.2. AZ IFJÚSÁG KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁSNAK EREDMÉNYEI
Községünk területén 239 fiatal vett részt a kérdőív kitöltésében. Az első ábrán
szemléltetjük Kishegyes Község 3 településén kitöltött kérdőíveinek számát
200
100
101
0

59

79

Kishegyes
Mali Idoš Szeghegy
Lovcenac Bácsfeketehegy
Feketic

1.grafikon: Községünk három településén kitöltött kérdőívek száma

A kérdőívet kitöltő fiatalok nemek szerinti csoportosítása:

F
N

2.grafikon a nemek részvételi aránya szerint
Kor alapján történő csoportosítás

18 évig
18-26 évig
26 év felett

2.grafikon Kor alapján történő csoportosítás
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A megkérdezett fiatalok 54% -ka középiskolás, kisebb arányban pontosan
22%-ka egyetemi hallgató, 15%-ka főiskolát, vagy egyetemet végzett, valamint 9%ka általános iskolai végzettségű.

általános iskolai tanuló
középiskolás
egyetemi hallgató
főiskolai hallgató

3.grafikon. A fiatalok képzettsége alapján történő besorolás

A mintán belül 61 alkalmazott és 178 munkanélküli fiatal található. A kérdésre:
hogy Ismeritek–e a helyi ifjúsági iroda munkáját és a HAT megvalósításának
folyamatát, a legtöbb válaszadó (45%) egyáltalán nem tájékozott erről.

Igen, teljes mértékben

Igen, részben a médián keresztül

Igen, részben, az aktivitásban való részvételben

Nem, nem vagyok egyáltalán értesítve

4.grafikon A tudatosság szintje a fiatalok körében

Arra a kérdésre,hogy milyen gyakran tájékoztatják őket a HAT és a Helyi
Ifjúsági iroda munkájáról, a megkérdezettek a következő válaszokat adták:
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Rendszeresen
Időközönként
Ritkán
Nem vagyok értesítve,
keresnem kell az információkat

5. grafikon A HAT és a Helyi Ifjúsági Iroda munkájáról, megvalósításának
folyamatáról szerzett információk aránya százalékban kifejezve

A szerzett információk a fiatalok számára: 29%-ban rövidek és tömörek,
meghatározott megvalósítható tervékenységre összpontosítanak, 21%-ban pedig
átfogóak.
A kérdésre, hogy milyen módon értesültek a Helyi Ifjúsági Iroda munkájáról és
a HAT megvalósításának folyamatáról, a fiatalok többsége barátokon keresztül, diákparlamenten keresztül, valamint legkisebb részük médián keresztül értesült.

A kérdésre, hogy: Bekapcsolták-e őket a Helyi Ifjúsági Iroda tevékenységébe,
és a fiatalok politikájával kapcsolatos projektekbe, a fiatalság 63% -a Nem-mel felelt,
míg csak 25%-a válaszolt Igen-nel, 12 % csak részben kapcsolódott be.

A fiatalok leginkább önkéntes tevékenységeken, projekteken keresztül
mutatták meg nyitottságukat, rátermettségüket, melyeket a Heli Ifjúsági Iroda
valósított meg.
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Kúltura, sport és a fiatalok szabadideje
Fiatalok oktatása és környezetvédelem
Fiatalok biztonsága
Fiatalok foglalkoztatása
Fiatalok egészsége

Fiatalok felé irányuló szociális politika

Fiatalok tájékoztatása

Fiatalok bekapcsolása a társadalomba

6.grafikon Prioritást élvező területek sorrendje

A fiatalok a következő fontossági sorrendet állították össze aszerint, hogy
mit kell elvégezni. Az osztályzás által prioritást nyert a fiatalok foglalkoztatása 8,8
osztályzattal. A legkisebb érdekeltséget a formális és nemformális oktatás
területe kapta 5,6 ponttal.

Ami az iskolán belüli oktatást illeti, a fiatalok állítása szerint helytállnak
olyan szervezetek, melyek az oktatással, képzéssel magán úton foglalkoznak.
Azonban a fiatalok egyharmadának nincs más lehetősége a formális oktatáson
kívül, mert nem hallottak más felől. A fiatalok többsége a munkavállaláshoz
segítséget a szülőktől, oktatóktól, barátoktól, orvosoktól kapja.
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A kérdésre,hogy mi a legnagyobb probléma helyi szinten a fiatalok véleménye
szerint, a fiatalok a következő problémákat sorakoztatták fel: közöny és
érdektelenség, elköltözés, bűnözés, kábítószer függőség és alkoholizmus.
Ennek ellenére a fiatalok többsége úgy gondolja, biztosítottak a helyek: Művelődési
Egyesület (KUD), színházak, koncertek, fesztiválok, sportesemények számára.

Arra

a

kérdésre,

hogy

a

fiatalok

részt

vettek-e

valaha

önkéntes

tevékenységben, a 115 fiatal azt felelte, hogy részt vett már önkéntes akcióban, míg
72 fiatal részt vállalna juttatás ellenében (ajándék, utazás, zsebpénz....). Jelentős
azok száma(51 fiatal), kik még soha nem vettek részt önkéntes akcióban, ennek oka,
hogy ezzel nem nyernek semmit.

Milyen gyakran utaznak külföldre?

Használnak-e interenetet?

Igen, otthonról használom
S oha nem hagytam
el a s zül ő földem

É v ente egy sz er

Többs zör évente

7.grafikon fiatalok utazása, mobilitása

Igen, más helyeken( barátoknál, iskolában…)

Nem

8.grafikon Internet használat

A megkérdezett résztvevők véleményének többsége alapján a fiatalok nem
fordítanak elegendő figyelmet a környezetvédelemre.
Szintén fontos megjegyezni, hogy 122 fiatal véli úgy, hogy a jelenlegi diszkrimináció
nemzeti alapú.
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IV 3. Dokumentáció elemzése:
Ebben a részben elvégeztük a helyi ifjúsági iroda éves jelentésének
elemzését, hasonlóképpen a HAT területének elemzését. Fontos megjegyezni, hogy
a helyi ifjúsági iroda költségvetése évről-évre jelentős különbséget mutatott, 2011ben valósult meg a legtöbb projekt. A következő adományozók támogatták a helyi
önkormányzaton kívül: Önkomenikus Humanitárius Szervezet, Országos
foglalkoztatási intézmény közmunkákon keresztül, Tartományi Oktatási,
Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, MOS, Ifjúsági és Sportügyi
Titkárság, Helyi Közösség Kishegyes, Vojvodina Šume.
2008.

2009.

2010.

2011.

1.205.190,00

752.288,09

675.430,85

1.446.927,88

1.9.3. Főbb megállapítások és következtetések:
A Kishegyes Község helyi akcióterve a 2008-2011 közötti időszakban a helyi
önkormányzat meglévő lehetőségeihez és kapacitásához mérten valósult meg.
Fontos kiemelni, hogy azok az egyének akik a fiatalság politikájával foglalkoznak
rendelkeznek elegendő motivációval, elkötelezettséggel, hogy további projekteket
írjanak, forrásokat gyűjtsenek a kívánt eredmények megvalósításához.

Azok a megállapítások és következtetések, amiben

minden résztvevő

a

egyhangúan egyetértett, hogy a HAT dokumentuma községi szinten elengedhetetlen,
akárcsak más tervdokumentáció és továbbra is kell ezen dolgozni. Az a
következtetés vonható le, hogy ki kell dolgozni a helyi akciótervet Kishegyes
községben 2014 és 2019 közötti időszakra, a helyi ifjúsági iroda közreműködésében.
A kidolgozás előfeltétele a formális munkacsoportok létrehozása, amelyek a
harmadik a 3. pontját alkotják ennek az elemzésnek.

Az egyik legfontosabb következtetés a HAT megvalosításában, hogy a
községben elő fiatalok az elmúlt négy évben nem kaptak megfelelő tájékoztatást
erről a folyamatról, így kevesebb fiatal vett részt ebben a tevékenységben. Azt is
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fontos megjegyezni, hogy nagy az egyenlőtlenség a község 3 településén, amelyet
kihangsúlyoztak a fiatalok fókuszcsoportok során.
HAT alkalmazása és végrehajtása hatással volt a községben a történésekre,
voltak pozitív példák és sikeres akciók, de mindenféleképpen folytatni kell ezeket.
A jelenlegi problémák, amelyek a HAT végrehajtása előtt is jelen voltak, fontos
mutatói az ifjúságpolitikának, mind községi szinten, mind állami szinten, arra enged
következtetni, hogy a munkának folytatódni kell mind azon területeken, amellyel a
HAT foglalkozik Kishegyes községben...

1.9.4. AJÁNLÁSOK
A HAT kidolgozásának érdekében és a jövőbeli tevékenységekhez a
következők az ajánlások egy-egy szakterületen belül.
TERÜLET:
Fiatalok oktatása és

AJÁNLÁSOK:
-

környezetvédelem

Felvilágosítani a fitalokat a formális és nemformális oktatás
fontosságáról, folyamatosan

-

Felvilágosítani

a

fiatalokat

a

környezettudatosságról,

előadásokat és tevékenységeket szervezni ebben a témában
-

Ösztönözni a nemformális tevékenységeket helyi szintű
projektekkel

Fiatalok foglalkoztatása

-

Kigondolni helyi szinten a fiatalok foglalkoztatását

-

Támogatni a fiatalokat a függetlenedésben és az aktív
munkakeresésben

-

Biztosítani a fiataloknak képzéseket az aktív munkakeresés
témájában

-

Összekötni a fiatalokat a munkaadókkal, azzal a céllal, hogy
gyakornoki,

önkéntes

munkát

tudjanak

vállalni

tapasztalatszerzés céljából
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-

Együttműködés fejlesztése a munkaközvetítő irodával

-

Növelni az együttműködést az oktatás és a munkaerőpiac
között a községben

-

Támogatni a továbbtanulást a középiskolákban és az
egyetemeken

Fiatalok tájékoztatása

-

Fejleszteni a fiatalok tájékoztatásának rendszerét/ az Ifjúsági
irodának kiemelkedő szerepe van ebben

-

Biztosítani a fiatalok tájékoztatását mindhárom településen a
községen belül

-

Együttműködés fejlesztése a helyi intézményekkel és
szervezetekkel a jobb tájékoztatás végett

-

Biztosítani a folyamatos tájékoztatást a községben használt
hivatalos nyelveken

-

Ösztönözni a fiatalokat az internethasználatra és az
információ szerzésre

Kúltura, sport és a

-

Fiatalok bekapcsolása a művelődési egyesületek munkájába

fiatalok szabadideje

-

Fiatalok ösztönzése sportesemények megszervezésében

-

Kúlturális

rendezvények

szervezése

minden

nemzeti

közösség számára a községen belül
-

Gazdagítani a kúlturális programkínálatot a községben élő
fiatalok számára

Fiatalok bekapcsolása

-

a társadalomba

Biztosítani a fiatalok számára egy helységet, ahol össze
tudnak gyűlni

-

Fejleszteni
amelyekben

-

azokat
a

a

projekteket

fiatalok

be

és

tevékenységeket,

vannak

kapcsolva

Támogatni a fiatalok kezdeményezéseit, mind a nemformális
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csoportosulásokét, mind pedig az ifjúsági szervezetekét
-

Ösztönözni kell a fiatalokat, hogy csoportosuljanak

-

Ösztönözni kell a fiatalokat, hogy vállaljanak önkéntes
munkát

-

Ösztönözni kell a fiatalokat, a minél nagyobb társadalmi
szerepvállalásban

Fiatalok felé irányuló

-

Bekapcsolni a fiatalságot a társadalmi életbe

-

Programokat kell szervezni a fogyatékkal élők számára, a

szociális politika

nemzeti kisebbségek bevonásával
-

Fejleszteni a meglévő illetve kitalálni új szolgáltatásokat az
ifjúság veszélyeztetett csoportjainak

Fiatalok egészsége

Fiatalok biztonsága

-

Felvilágosítani a fiatalságot az egészséges életmódról

-

Fiatalok tanácsadásának kezdeményezése

-

Felvilágosítani a fiatalokat a függőségi betegségekről

-

Felvilágosítani a fiatalokat a biztonságról

-

Hirdetni a nemek közti egyenlőséget

-

Szervezni előadásokat a fiatalkori, illetve a családon belüli
erőszakról

Ezek a kiemelt ajánlások elősegítik az Ifjúsági Iroda munkáját.
• Világos álláspontot és meghatározott a szerepet az Ifjúsági Irodának, valamint
a koordinátor munkáját a következő HAT-al.
• Az Ifjúsági Iroda munkájába bekapcsolni az aktív fiatalokat mindhárom
településből a községből.
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• Az Ifjúsági Irodának vezető szerepe kell, hogy legyen a tájékoztatásban és
szükséges egy információs pult kiépítése, valamint a modern technológia
alkalmazása a fiatalok tájékoztatásában
• Fontos, hogy az Ifjúsági Iroda folyamatosan rendszerezze a fiatalok számára
rendelkezésre álló információkat
• Az Ifjúsági Irodának jobb együttműködést kell kialakítania az iskolákkal és az
egyéb szervezetekkel a fiatalok minél szélesebb körű tájékoztatásában.
• Növelni a humán erőforrást az Ifjúsági Iroda munkájában, különösen fontosak
azok a személyek, akik rendelkeznek a megfelelő tudással a pályázatírásban.
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II RÉSZ – HELYI AKCIÓTERV – MŰKÖDÉSI TERÜLETEK
2.1 Fiatalok oktatása és a környezetvédelem
PROBLÉMA

CÉL

Nincs kellő Felvilá
tudomásuk gosía fiataloknak tani a
a nem
fiatalo
formális
kat a
nem
oktatás
szükségességérőformáli
s
oktatá
s
fontos
ságáró
l

BEAVATKO
ZÁSI
FELADATO
K

MUTATÓK

TEVÉKENYS
ÉGEK
HORDOZÓI

Határidők

Költségv
etés

2.250.000
,00 din

1. A fiatalok
igényeihez
igazodóan
kell
megszervezn
i a nem
formális
oktatást

Évente
legalább
egyszer
szervezni
ilyen
programot

Ifjúsági Iroda,
civil
szervezetek

20142017

2. Növelni a
fiatalok
számát a
nemformális
oktatásban
való
részvételben.

100 fiatal
bekapcsolá
sa a
programba,
50 képzett
fiatal

Ifjúsági Iroda,
civil
szervezetek,
oktatási
intézmények,

20142017

Legalább 5
aláírt
együttműk
ödés-ről
szóló
jegyzőköny
v

Ifjúsági Iroda,
civil
szervezetek,
oktatási
intézmények,

3.
Tájékoztatni
és
bekapcsolni
minden
érdekelt felet
a nem
formális
tanulás
fejlesztésébe
és annak
népszerűsíté
sébe a
fiatalok
Irányában

három
havonta
- 20142017

84.000,00
din

Helyi
önkormán
yzat
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Nem kellő
mértékben
fejlett az
ösztöndíjjazási
és
oktatástámoga
tási rendszere
az
iskolásoknak
és az
egyetemistákn
ak

Az
iskolás
ok és
az
egyete
misták
ösztön
díjjazá
-si és
oktatá
stámogatási
rendsz
erének
a
fejlesz
tése
és
javítás
a

1. Az
iskolások és
az
egyetemisták
ösztöndíjjazá
si és
oktatástámo
gatási
rendszeréne
k és
programjaina
k
kidolgozása
és
előkészítése
az
előzetesen
meghatározo
tt kritériumok
alapján
2019-ig

Kidolgozott
program, a
rendszer
minősége
és a
felállított
ösztöndijja
zási
kritériumok
minősége

Helyi
Önkormányza
t

20142019

900.000,0
0 din
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Nem kellően
fejlett az
ökológiai
tudatossága a
fiataloknak

A
fiatalo
k
hozzá
állásának
ösztön
zése a
környe
zetük
és a
környe
zetvédelem
irányá
ban

1.Edukációs
és
tájékoztató
kampánysor
ozatot kell
szervezni
vajdasági
környezetvéd
ő
egyesületekk
el karöltve a
fitaloknak a
környezetünk
megóvása
érdekében

10
kampány
100
tájékoztatot
t fiatal
Legalább 3
együttműk
ödési
megállapo
dás más
civil
szervezete
kkel

Ifjúsági civil
szervezetek
és az Ifjúsági
Iroda

2. Szervezni
kell
környezetvéd
elmi
önkéntes
akciókat és
táborokat
azzal a
céllal,hogy
növeljük
fiatalokban a
környezetvéd
elem
fontosságát

Évente 1
tábor
20
önkéntesse
l

Ifjúsági civil
szervezetek
és az Ifjúsági
Iroda

20142016

141.600,0
0 din

20142016

720.000,0
0 din
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2.2 Fiatalok foglalkoztatása
PROBLÉM
A
A
fiataloknak
nincs meg a
kellő
tudásuk és
ügyességük
az aktív
munkakeres
és-ben

CÉL

BEAVATKOZÁ
SI FELADATOK

Növelni a
1. Tajékoztatni
tudást és
és ösztönözni
az
kell a fiatalokat,
ügyessége hogy használni
t az aktív
tudják a
munkaker
meglevő
esés-ben
programokat a
és
munkavállalásba
közvetíteni
n
a
munkaváll
alás-ban
2. Képzéseket
szervezni
munkakeresés
témában
(önéletrajz írás,
allásinterjúra
felkészülés,
ajánló levél
megírása...)
3. Adatbázis
elkészítése az
Ifjúsági Iroda
által, amely
tartalmazza a
munknélküli
fiatalok
névsorát, iskolai
végzettségét,ez
által segítve
őket az aktív
munkakeresésb
en.

MUTATÓK

TEVÉKENY
SÉGEK
HORDOZÓI

500
tájekoztatott
fiatal erről a
programról,
50 fiatal,
akik
felhasználói
ennek a
programnak

Ifjúsági
Iroda, civil
szervezetek,
oktatási
intézmények
, nemzeti
foglalkoztatá
si hivatal

100 fiatal,
akik részt
vettek
ezekben
képzésekbe
n

Ifjúsági
Iroda, civil
szervezetek,
oktatási
intézmények

200 fiatalt
tartalmazó
adatbázis
elkészítése

Ifjúsági Iroda

Határid
ők

Költsé
gveté
s

20152019

300.00
0,00
din

20152019

20142016

350.00
0,00
din

750.00
0,00
din
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A
fiataloknak
nincs kellő
információju
ka
munkerőpia
c-ról és
annak
igényeiről

Fiatalokat
támogatni
és kellően
tájékoztatn
i az aktív
munkaker
esés-ben,
illetve az
önfoglalko
zta-tásban

1.Végrehajtani
olyan
programokat,
amelyek segítik
a fiataloknak a
szakmaválasztá
st, valamint
folyamatos
karrier
tanácsadással
látja el őket

Program
végrehajtása
minden
általános
iskola
nyolcadik
osztályában

Ifjúsági
Iroda, civil
szervezetek,
oktatási
intézmények
, nemzeti
foglalkoztatá
si hivatal

2. Projektek
finanszírozása,
amelyek
átképzik,
továbbképzik a
munkanélküli
fiatalokat

Legkeveseb
b 20 fiatal
vegyen részt
ezekben a
projektekben

3. Tájékoztatni a
fiatalokat az
önfoglalkoztatás
és a
vállalkozások
lehetőségeiről

Legkeveseb
b 1000 fiatal
legyen
tájékoztatva

20142016

500.00
0,00
din

Helyi
Önkormányz
at

20152019

800.00
0,00
din

Ifjúsági
Iroda, civil
szervezetek,
nemzeti
foglalkoztatá
si hivatal

20142016

200.00
0,00
din
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2.3 Fiatalok tajékoztatása
PROBL
ÉMA

Alacsony
szintű az
informált
sága a
fiatalokn
ak az
Ifjúsági
Iroda
szolgálta
tásai-ról

CÉL

BEAVATK
OZÁSI
FELADAT
OK

Növelni a
fiatalok
tájékoztat
ását az
Ifjúsági
Iroda
munkájár
ól

1.
Megismertet
ni a
fiatalokkal az
Ifjúsági Iroda
programjait,
tevékenység
eit

2. Javítani
az
együttműköd
ést az
Ifjúsági Iroda
és az ebben
érintett felek
között, a
fiatalok
hatékonyabb
tájékoztatás
a érdekében

3.
„Információs
sarok”
beindítása
az Ifjúsági
Iroda
részéről

MUTATÓK

Az
informálás
mértéket
növelnni

Közös
megállapodá
s az érintett
felekkel,
hogy 200
fitalalt
tájékoztatna
k az Ifjúsági
Iroda
munkájáról

500
példányban
hivatalos
nyelveken
megjelentete
tt kiadvány

TEVÉKENY
SÉGEK
HORDOZÓI

Határid
ők

Költségvet
és

Ifjúsági Iroda
20142016

Ifjúsági Iroda,
civil
szervezetek,
oktatási
intézmények,
helyi
közösségek,
nemzeti
foglalkoztatás
i hivatal

Ifjúsági Iroda,
Helyi
Önkormányza
t

20142016

20142016

Helyi
Források

50.000,00
din

80.000,00
din

41

Az
informáci
ók-hoz
való
hozzáfér
és
hiánya

Növelni a
tájékoztat
ás
szintjét a
fiatalok
körében,
kifejezett
en
Szegheg
yen,
illetve az
egyéb
veszélye
ztetett
fiatalok
csoportjai
ban

1. Az eddig
megvalósítot
t
eredmények
népszerűsíté
se a fiatalok
körében
elektronikus
és
nyomtatott
formában
több
nyelven,
hogy érthető
legyen a
községbeli
fiatalok
számára

Létre
kellhozni egy
információs
rendszert,
amely
segítségével
hatékonyan
lehet
tájékoztatni
a községben
elő fiatalokat

Ifjúsági Iroda,
civil
szervezetek
és oktatási
intézmények

500 fiatal,
akik részt
vesznek
ezekben a
programokb
an

Ifjúsági Iroda,
civil
szervezetek
és oktatási
intézmények

Fiatalok
információsz
er-zés
céljából
használják
az internetet

Ifjúsági Iroda
és civil
szervezetek

2014.jún
ius

518.000,00
din

2.
Megerősíteni
a nemformális
kapcsolatokat
a fiatalok
között
Kishegyes
Községben,
közös
programok
szervezése
által
(edukáció,
sportolás,
kreatív és
szórakoztató
programok)

2014.júli
us

350.000,00
din

3.
Elősegítése a
fiatalok
körében az
internet
használata,
valamint a
közösségi
hálózatok és
az online
portálok és
fórumok, ahol
közzé lehet
tenni a fontos
információkat
fiatalok
számára

20142016

10.000,00
din
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2.4 Fiatalok aktív bekapcsolása a társadalomba
TEVÉKEN
YSÉGEK
HORDOZ
ÓI

Határidők

Költségve
tés

4
Ifjúsági
ismertetőIroda és
oktató
civil
előadás az szervezete
önkéntess
k
égről 100
fiatal
önkéntes
bevonása
a közös
munkába

2014-2017

469.000,0
0 din

2.Népszer
Kellő
Ifjúsági
üsíteni kell informálts
civil
a
ága a
szervezete
különböző fiataloknak
k
egyesülete
a
k és
különböző
nemformál egyesülete
is
k és
csoportos nemformál
ulások
is
munkáját
csoportos
a fiatalok
ulások
körében
működésé
ről a
közösségü
nkben.

2014-2017
év
folyamán

PROBLÉ
MA

CÉL

BEAVAT
KOZÁSI
FELADA
TOK

A fiatalok
nem eléggé
motiváltak,
hogy részt
vegyenek a
különböző
egyesülete
k
munkájába
n és
nemformáli
s
csoportosul
á-sokban.

Ösztönözni
kell a
fiatalokat,
hogy részt
vegyenek a
különböző
egyesületek
munkájában
és
nemformális
csoportosulá
-sokban.

1.Népszer
űsíteni kell
az
önkéntes
munkát a
fiatalok
körében,
ismertetőoktató
előadások
kal

MUTATÓ
K

50.000,00
din
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Ifjúsági civil
szervezete
knek és a
nemformáli
s
csoportosul
á-soknak
nincs elég
munkaerő

Növelni a
létszámot az
ifjúsági civil
szervezetek
en és a
nemformális
civil
szervezetek
en belül

1.
Képzések
et,
mentori
programok
at kell
szervezni
a tervezett
projektek
előkészíté
sére és
végrehajtá
sára

3 képzés,
20 fiatal,
akik részt
vettek a
képzésen,
10 fiatal,
aki részt
vett a
projektekb
en

2.
2 képzés,
Képzések
20 fiatal
et tartani
résztvevő
,
és
2
tájékoztatn
létrehozott
ia
civil
fiatalokat a
szervezet
civil
szervezete
k
bejegyzés
éről

3.Támogat
ni kell
azokat a kis
projekteket
és
tevékenysé
geket et
évente
egyszer,
amelyeket
pályázat
útján
valósítanak
meg a civil
szervezete
k és
nemformáli
s csoportok

Támogatot
t projektek
és
tevékenys
égek
száma

Ifjúsági
Iroda és
civil
szervezete
k

Ifjúsági
Iroda és a
helyi
önkormán
yzat

Ifjúsági
Iroda és a
helyi
önkormán
yzat

2014-2015
év
folyamán

2014-2015
év
folyamán

2014-2015
év
folyamán

465.000,0
0 din

250.000,0
0 din

250.000,0
0 din
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Fiatalok
nem
rendelkezn
ek
helységgel
munka és
összejövet
el céljából

Találni egy
helységet,
felszerelni és
berendezni

1.Lehetőv
é tenni a
civil
szerveztek
nek és
nemformál
is
csoportos
ulásoknak
az
önkormán
yzat az
erre a
célra
fenntartott
forrásaina
k és
helységein
ek
használatá
t, amelyek
elérhetőek
és
rendelkez
ésre állnak

A fiatalok
tevékenys
égei és
megmozd
ulásai
zavartalan
ul
folyannak
le az
önkormán
yzat
epületébe
n

Ifjúsági
Iroda,
Helyi
Önkormán
yzat és a
civil
szervezete
k

2014. év
folyamán

450.000,0
0 din

A helység
a fiatalok
számára
legyen
felszerelve

2.
Megm
ozdulá
st és
kampá
nyt
szerve
zni, a
helysé
g
felszer
elése
érdeké
ben
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2.5 Kultúra, sport és a fiatalok szabadideje
PROBLÉ
MA

Fiatalok
nem kellő
motiváltsá
ga , hogy
részt
vegyenek
a
művelődé
si
egyesület
ek
munkájáb
an és és
más
kulturális
szervezet
ek
programja
iban.

CÉL

Ösztönözni
kell a
fiatalokat,
hogy részt
vegyenek a
művelődési
egyesülete
k
munkájába
n
mindhárom
településen
, és
népszerűsít
sék azok
tevékenysé
gét

BEAVATKOZÁS
I FELADATOK

1.Szervezni kell
kultúrális
rendezvényeket
mindhárom
településen a
művelődési
egyesületek
képviseletében.

2.Évente egyszer
bemutatót kell
tartani a kultúrális
történésekről

MUTATÓK

Legalább 3
esemény
megtartva
évente

TEVÉKENYS
ÉGEK
HORDOZÓI

Határidők

Ifjúsági Iroda,
művelődési
egyesületek
és civil
szervezetek

2014-2015

Költségvet
és

500.000,00
din

50 fiatal
bekapcsolás
aa
művelődési
egyesületek
be

5 szervezet
képviselteti
magát a
bemutatón

Ifjúsági Iroda,
ifjúsági civil
szervezetek

2014-2016

300.000,00
din

Legkeveseb
b 200
látogató a
bemutatón
10
tevékenység
a bemutatón

3. Éves kultúrális
naptár elkészítése
a fiatalok
számára, amely
hirdetve lenne a
helyi médiában
mindhárom
településen

Kinyomtatott
kultúrális
eseményna
ptár

Ifjúsági Iroda,
civil
szervezetek

2014-2015

40.000,00
din
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Gyenge a
kínálata
kulturális
programo
knak a
fiatalok
számára a
községbe
n.

A kultúrális
programok
gazdagítás
a a fiatalok
számára a
községben

2. Éves nyilvános
felhivás a
kultúrális projektek
kidolgozására a
fiatalok igényei
alapján és azok
végrehajtására
szánt anyagi
támogatás

Nincs
elegendő
helykínála
ta
sporttevék
enységekre a
fiatalokna
k.

Növelni a
sportolásra
szánt
helyek
számát,
javítva a
meglévőket
, illetve új
sportlétesít
mé-nyeket
létrehozni

1. Az éves
nyilvános felhívás
a
sportegyesületek
finanszírozására

8 benyújtott
jelentés a
sportlétesít
mé-nyek
minőségéről

Ifjúsági Iroda
és a
sportegyesül
etek

2. Projektek
kidolgozása és
nyitott edzőterem
létrehozása

Megtervezni
és
végrehajtani
a
projekteket

Helyi
önkormányza
t

3. Ifjúsági
önkéntes akciók
szervezése a
sportpályák és
létesítmények
helyreállítására
mindhárom
településben.

3
Felújított
terem
2 Újonnan
átadott
sportolásra
szánt terület

Ifjúsági Iroda
és civil
szervezetek

10
benyújtott
projekt
Benyújott
projektek
minősége

Ifjúsági Iroda
és a helyi
önkormányza
t

2014-2017

3.000.000,0
0 din

2014-2015

3.000.000,0
0 din

2015-2016

8.000.000,0
0 din

2014.decemb
eréig

Helyi
Források
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2.6 Fiatalok felé irányuló szociális politika
PROBLÉ
MA

Az
alacsony
szintű
megértése
a
társadalom
peremére
szorult
fiatalok
csoportjain
ak

A szülők
szűkös
helyzete az
uzsonna
és a
tankönyvek
finanszíroz
ásában.

CÉL

A
társadal
om
peremér
e szorult
fiatalok
elfogadá
sá-nak
javítása
(fogyaté
k-kal elő
emeber
ek,
nemzeti
közössé
gek) a
községb
en a
fiatalok
széles
körében.

A
községbeli
tanulók
étkeztetésé
nek
feltételein
javító
tervnek a
kidolgozása

BEAVATKOZÁSI
FELADATOK
1.A társadalom
peremére szorult
fiatalokért nyilvános
megmozdulásokat
szervezni
(játékszergyűjtés,
ajandékozás,
használt ruhák...)

2.Ösztönözni kell
az innovatív és
inkluzív
tevékenységeket
azokkal a
szervezetekkel,
akik foglalkoznak a
társadalom
peremére szorult
fiatalokkal
Kidolgozni egy
tervet, amely
biztosítja az
iskoláskor előtti és
az iskolai
étkeztetést,
valamint a
tankönyvek
beszerzését a
szociálisan
hátrányos
helyzetben lévő
gyermekeknek

MUTATÓK
Két
megmozdulá
s évente
100
résztvevő

TEVÉKENYS
ÉGEK
HORDOZÓI

Határid
ők

Költségvetés

Ifjúsági Iroda,
Civil
Szervezetek
és az
általános
iskolák

2014. év
folyamá
n

200.000,00
din

Ifjúsági Iroda,
Civil
Szervezetek
és az
általános
iskolák

2014 év
folyamá
n

60.000,00 din

Helyi
Önkormányza
t

2014. év
folyamá
n

100.000,00
din

50
összegyűjtött
csomag
évente erre a
célra

2
tevékenység
évente
50 résztvevő

Kidolgozott
Terv
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Kevés a
lehetőség
a
fiataloknak
az egyéni
jövedelems
zerzéshez.

Növelni kell
a
lehetőségek
számát a
fiataloknak
az egyéni
jövedelemszerzésre
kifejlesztve
egy
programot a
középiskolások és az
egyetemistá
k számára

1.Évente készíteni
egy felmérést a
községbeli
vállalkozásokban,
vállalatokban a
fennálló
idénymunkák
kapcsán a fiatalok
számára.

20
megkérdezet
t munkaadó
5
megvalósított
idénymunka

2. Évenkénti
informálása a
fitaloknak a
fennálló
idénymunkák
lehetőségéről
kétnyelven a
községben
megjelenő
hivatalos lapokban

Továbbitott
információk a
munkalehető
ségekről

3. Adatbázis
létrehozása a fiatal
potenciális
munkavállalók és a
szolgáltatók között

50 bejegyzett
fiatal az
adatbázisban

Ifjúsági Iroda

Ifjúsági Iroda

20142017

60.000,00 din

20142016

Helyi
Források
(egységes,
finaszírozás
az fiatalok
tajékoztatásá
ban.)

Ifjúsági Iroda

2014. év

42.000,00 din
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2.7 Fiatalok egészsége

PROBLÉM
A

CÉL

Felkelteni a Felkelteni
fiatalok
a fiatalok
érdeklődésé érdeklőd
t és
ését és
figyelmét az figyelmét
egészséges
az
életmódra egészség
es
életmódr
a
nemform
ális
oktatáson
keresztül

Fiatalok
Fiatalok
megromlott mentális
mentális
egészség
egészsége
ének
(stresszhely javítása
zetekre
történő
reagálás ,
konfliktushel
y-zetek
megoldása
és az
erőszakmen
tes
kommuniká
ció)

BEAVATKOZÁ
SI FELADATOK

1.Előadásokat,
műhelymunkáka
t szervezni a
fiataloknak az
egészséges
életmódról, az
öröklődő és
függőségi
betegségekről
2.Fórumokat és
előadásokat
szervezni a
község
mindhárom
településén az
egészséges
táplálkozásról.
1.Fiatalok
mentális
egészségét
elősegítő
projektek
finanszírozása
2.Oktatási
anyagok
eljuttatása a
fiatalokhoz a
mentális
egészségről a
helybeli civil
szervezetek
bevonásával

MUTATÓ
K

TEVÉKEN
YSÉGEK
HORDOZ
ÓI

Egy
előadás
évente 90
fiatal
számára

Ifjúsági
Iroda és
az
egészségh
áz

3 Fórum
100 fiatal
részvétele
a
fórumoko
n

Ifjúsági
Iroda és
az ifjúság
áz

5
benyújott
projekt
A
projektek
minősége

Határidő
k

Költségv
etés

2014.
decembe
réig

80.000,0
0 din

20142016 év

42.000,0
0 din

20142016 év

95.000,0
0 din

20142016 év

40.000,0
0 din

Ifjúsági
Iroda,
egészségh
áz és
ifjúsági
civil
200 darab szervezete
Kiosztott
k
szóróany
ag
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2.8 Biztonság
PROBL
ÉMA

Az
alacsony
szintű
nemek
közötti
képvisel
et a
fiatalok
körében

Fiatalkori
erőszak
jelenléte

CÉL

A nemek
közötti
egyenlősé
g
támogatás
a a nem
formális
oktatásba
n és
nyílvános
megmozd
ulássokban

A fiatalkori
erőszak
ellen
közös
fellépés
Kishegyes
Község
mindháro
m
településé
vel
karöltve

BEAVATKOZÁ
SI
FELADATOK

MUTATÓ
K

TEVÉKENYSÉ
GEK
HORDOZÓI

1. Képzéseket
szervezni a
nemek közötti
egyenlőséggel
kapcsolatos
kérdésekben, a
családon belüli
erőszak
problémájáról és
az erőszakmegelőzésről

10 edukáció
200
résztvevő

Ifjúsági Iroda
és a Civil
Szervezetek

2. Nyilvános
megmozdulások
at szervezni a
fiataloknak,
amely a nemek
közötti
egyenlőséget
hirdeti

3 nyílvános
megmozdul
ás

Ifjúsági Iroda
és a Civil
Szervezetek

1.Évente
szervezni
műhelymunkákat
,táborokat,
sportrendezvény
eket, amelyek
népszerűsítik a
toleranciát

2.Innovatív
programok
szervezése a
fiatalkori
erőszak
leküzdésére
(színjátszó,
zenei,
képzőművész
eti aktivitások
...)

10
műhelymun
ka, táborok
és
szemináriu
mok
300 fiatallal

Határidők

Költségvet
és

2014-2016
év

150.000,00
din

2014-2016
év

35.000,00
din

2014-2016
év

300.000,00
din

2014-2016
év

750.000,00
din

Ifjúsági Iroda
és a Civil
Szervezetek
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Fiatalok
informála
tlan-sága
a
közleked
ésbiztonságról
és a
biztonsá
gos
internet
használa
tról

Fiatalok
felvilágosítása a
biztonság
os
internetha
szná-latról
és a
biztonság
os
közlekedé
sről

1.Kampányt
szervezni a
biztonságos
internethasználat
-ról

100
résztvevő a
kampányba
n

Ifjúsági Iroda,
Civil
Szervezetek és
az általános
iskolák

2.Nyilvános
megmozdulá
sokat
szervezni a
közlekedésre
ndé-szeti
szervekkel
karöltve a
biztonságos
közlekedés
hatékonyabb
elsajátításáh
oz

3 nyilvános
megmozdul
ás
150
résztvevőve
l

Ifjúsági Iroda
és a Civil
Szervezetek

2014. év
végéig

2014. év
végéig

250.000,00
din

150.000,00
din
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3.1 A HAT alkalmazásához, megvalósításához, helyzetképéhez és
evaluációjához szükséges mechanizmusok

Az előterjesztett dokumentum elfogadása után meg kell határozni, hogy mely
szerv, testület felős a HAT alkalmazásáért, végrehajtásáért és a monitoringért. Ezzel
tudja az önkormányzat biztosítani, hogy a dokumentumban foglaltak meg is
valósuljanak, s ezáltal hozzájáruljon a fiatalok helyzetének megvalósításához.
Kishegyes Község Képviselő Testülete 2007. októberében határozatot hozott
a Kishegyesi Ifjúsági Iroda létrehozásáról, mely az Önkormányzat mellett működik. A
HAT alkalmazásáról, végrehajtásáról és monitoringjáról az Ifjúsági Iroda kell, hogy
gondoskodjon.
A Helyi Ifjúsági Akcióterv elfogadásával és alkalmazásával közösségünk
bizonyítja, hogy felelősséget vállal a fiatalok helyzetének javítása iránt, mégpedig:
•
•
•
•
•

egyértelmű döntést hoz a fiatalok felé irányuló hosszútávú stratégia
szükségességéről
községi szervet hoz létre, mely a fiatalok kérdésével foglalkozik
pótolja az ifjúságpolitika jogi hiányosságait
biztosítja a fiatalok részvételét olyan szervek munkájában, akik
ifjúságpolitikával foglalkoznak
ifjúsági szervezetek támogatásával, illetve ifjúsági projektek
megvalósítására szánt eszközök növelésével.

Az Ifjúsági Iroda operatív szerv, amely egyesít minden szolgálatot és szervet,
amely a fiatalok kérdésével foglalkozik, terveket dolgoz ki, koordinálja és
összehangolja a tevékenységet, azzal a céllal, hogy:
•

törődjön a fiatalok legfontosabb problémáival, szem előtt tartva a fiatalok
szükségleteit

•

kapcsolatokat építsen és együttműködést alakítson ki a helyi ifjúsági
szervezetekkel és ifjúsági kezdeményezésekkel
Európai irányultságú legyen és tiszteletben tartsa az Európa Tanács
chartájában foglaltakat a Fiatalok részvételéről a régiók és helyi
közösségek életében
hozzájáruljon a polgári társadalom és a partnerség kiépítéséhez

•
•

Az Ifjúsági Iroda alapvető feladatai:
1. együttműködés kialakítása és fenntartása a helyi ifjúsági szervezetekkel
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2. erősítse a szektorok közötti együttműködést a fiatalok kérdésköréhez
kapcsolódóan
3. a következő periódusra vonatkozó Helyi Ifjúsági Akcióterv kidolgozásának
kezdeményezése és koordinálása
4. lehetőséget adni a községben élő fiatalok számára, hogy részt vegyenek a
Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság és az Ifjúsági és Sport Minisztérium
által meghirdetett programokon, szemináriumokon, képzéseken és
pályázatokon
5. biztosítani a HAT átláthatóságát és ismertetni a fiatalokkal azokat a
lehetőségeket, amelyeket a HAT nyújt
6. biztosítani a Helyi Ifjúsági Akcióterv alkalmazását
7. biztosítani a Helyi Ifjúsági Akcióterv megvalósítását
8. az alkalmazás és végrehajtás folyamatának ellenőrzése (monitoring)
9. felkutatni új forrásokat a fiatalok programjainak támogatására
10. támogatni a községben működő ifjúsági szervezeteket és programokat
A meghatározott feladatok elvégzése érdekében az Ifjúsági Iroda
együttműködik:
• a helyi ifjúsági szervezetekkel
• olyan szervezetekkel, amelyek fiatalokkal foglalkoznak
• a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkársággal
• az Ifjúsági és Sport Minisztériummal
• más községekben működő Ifjúsági Irodákkal
•községi intézményekkel, amelyek kötődnek az ifjúság kérdésköréhez
Az Ifjúsági Iroda felépítése:
1. Szakmunkatárs - az Ifjúsági Iroda koordinátora, aki civil szervezetekkel és az
ifjúsággal tartja a kapcsolatot (az Ifjúsági Iroda által megvalósított projekteken
keresztül foglalkoztatja, különböző támogatók és az önkormányzat segítségével)
2. A polgármestersegéd, akit az ifjúság kérdésével bíz meg
3. Az Ifjúsági Iroda önkéntesei
A koordinátor a következő követelményeknek kell, hogy eleget tegyen:
• 19 – 35 éves
• minimum középiskolai végzettség
• tapasztalat a civil szektorban
• pályázatírói tapasztalat
• tapasztalat projekt megvalosításában es koordinálásában
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• megfelelő tudassal, tapasztalattal es rátermettséggel rendelkezik
rendezvények
• szervezésben (szemináriumok, konferenciák, találkozók, látogatások...)
• megfelelő tudassal es tapasztalattal rendelkezik az ifjúságpolitika es a fiatalok
aktivitása terén
• jó kommunikációs készséggel rendelkezik
• tud csapatban dolgozni
• tud szamitógépen dolgozni
• beszéli a környezeti nyelveket es lehetőseg szerint egy idegen nyelvet
Az Ifjúsági Iroda pénzelése es fenntarthatósága
Az Ifjúsági Iroda megalapításához es működéséhez szükséges anyagi hátteret
részben Kishegyes Község költségvetésében, részben a Tartományi Sport és
Ifjúsági Titkárságban és az Ifjúsági és Sport Minisztériumban látja. A HAT által
előlátott aktivitások és programok megvalosításához szükséges eszközöket
pályázatok útján, különböző bel- és külföldi alapítványok, pályáztató intézmények
forrásaiból tudja biztosítani.

3.2 A HAT alkalmazásának módszere
A Helyi Ifjúsági Akcióterv arra kötelezi Kishegyes Község önkormányzatát,
hogy
eggyüttműködve az Ifjúsági Irodával kidolgozza a következő időszakra vonakozó
akciótervet, legkésőbb 2013. év végéig.

55

