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felülvizsgálatára és módosítására 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 71/2008.(VI.6.) KH.-val jóváhagyta a Somogy Megyei 

Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Tervét (2008-2011.), melynek felülvizsgálatára a 

határozatban foglaltak szerint 2010-ben kerül sor. 

 

Az azóta eltelt időszakban bekövetkezett ifjúságpolitikai fordulat következtében az állam 

immár nem szakpolitikaként, hanem stratégiai kérdésként kezeli az ifjúságügyet. Ezért a jövő 

Magyarországának megteremtéséhez meg kell erősíteni az ifjúságot, többek között a 

családalapítás, az otthonteremtés, a vállalkozás, vagy az álláskeresés területén. A megyei 

ifjúságpolitika megújításához elengedhetetlen egy olyan többrétegű, összetett cselekvési terv, 

amely azt üzeni, hogy Somogy a fiatalok számára otthonos, vonzó lehetőségeket, közösségi 

élményeket, differenciált szolgáltatásokat támogató megye.  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve nem lehet más, mint annak a 

megyei rangú közpolitikának irányadó dokumentuma, amely a megyében lakó, élő, dolgozó 

fiatalokkal kapcsolatos gondolatokat, irányokat, törekvéseket foglalja össze.  

 

A cselekvési tervnek egy helyzetelemzésből kell kiindulnia, aminek az lehet az alapvető 

rendeltetése, hogy a megyében élő fiatalokat segítse abban, miként gazdagítsák a megye 

hagyományait, vegyenek részt az esélyek kibontásában, egy élhető megyei környezet 

kialakításában, majd fenntarthatóságában.  

 

A megújuló ifjúságpolitika elindításához irányadóak a következő fejlesztési irányok: 

közösségfejlesztés, ifjúsági kezdeményezések, ifjúsági közösségi terek fejlesztése, ifjúsági és 
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civil hálózat erősítése, információs társadalom. A fejlesztések megalapozásához 

megfogalmazásra kerültek a stratégiai célok is. 

A cselekvési terv tartalmazza az ágazati prioritásokat, mint a nevelés, oktatás, képzés, 

pályaválasztás, munkavállalás, sport, környezettudatos életmód, szabadidő, kultúra, 

érdekérvényesítés, közbiztonság, drogprevenció, nemzetközi kapcsolatok.  

A megyei szintű ifjúsági szolgáltatások fejlesztéséhez az alábbi konkrét intézkedések 

szükségesek: Somogy Megyei Ifjúsági Térkép elkészítése, az Ifjúsági Alap bővítése, a 

Somogy Megyei Ifjúsági Civil Tanács létrehozása, a Somogy Megyei Ifjúsági Információs és 

Tanácsadó Központ kialakítása és a Somogy Megyei Ifjúsági Portál létrehozása. Az 

előterjesztés felvázolja ezen konkrét intézkedések tartalmi elemeit.  

A Somogy Megyei Ifjúsági Cselekvési Tervben vázolt elképzelések megvalósításához 

nélkülözhetetlen előfeltétel egy megyei ifjúságpolitikai stratégia kimunkálása, amely 

részletezi a cselekvési tervben bemutatott koncepció véghezviteléhez szükséges gyakorlati 

teendőket. A Somogy Megyei Ifjúsági Cselekvési Terv felülvizsgálatát és módosítását széles 

körű szakmai konzultáció előzte meg.  

Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Somogy 

Megyei Ifjúsági Cselekvési Terv módosítását hagyja jóvá.  

 

 

Határozati javaslat: 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági 

Cselekvési Tervének (2008-2011) módosítását. A módosított és egységes szerkezetű 

dokumentum felülvizsgálatára első ízben 2012-ben kerüljön sor. 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. szeptember 17. 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a hatályos Somogy Megyei Önkormányzat 

Ifjúsági Cselekvési Tervének (2010-2014) eljuttatását valamennyi települési 

önkormányzatnak, valamint a megyei honlapon történő közzétételét.  

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. szeptember 30.  

3. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul a TÁMOP 5.2.5/B, Gyermekek és Fiatalok 

Integrációs Programja kiírásra vonatkozó pályázat elkészítéséhez és benyújtásához a 

Somogy Megyei Ifjúsági és Információs Tanácsadó Központ létrehozása tárgyában. 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. október 10. 
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4. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a Somogy Megyei Ifjúsági Civil Tanács 

felállítását. 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2010. november 30. 

5. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a Somogy Megyei Ifjúsági Stratégia 

elkészítését. 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2011. június 30. 

Kaposvár, 2010. augusztus 25. 
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I. A felülvizsgálat és módosítás indokoltsága, koncepcióváltás 

 

Fordulat következett be 2010-ben, az állam immár nem szakpolitikaként, hanem stratégiai 

kérdésként kezeli az ifjúságpolitikát. Ennek jegyében a jövő Magyarországának 

megteremtéséhez meg kell erősíteni az ifjúságot, többek között a családalapítás, az 

otthonteremtés, a vállalkozás, vagy az álláskeresés területén. 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya többek között kimondja, hogy a Magyar Köztársaság 

különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az 

ifjúság érdekeit (1949. évi XX. törvény 16. §.).  

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezik arról, hogy a megyei 

önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen a gyermek- és ifjúsági jogok 

érvényesítésével kapcsolatos feladatokról (70. §. (1) bekezdés).  

 

A Somogy Megye településeinek majdnem háromnegyedét (73,3%) adó 1000 fő alatti 

népesség, társadalmi-gazdasági fejlettség területén egyre inkább leszakadó településeken élő 

fiatalok esélyeinek javítása, olyan halaszthatatlan, égető feladat, melynek megoldásában nagy 

a megyei döntéshozók felelőssége. Azért, hogy ezek a fiatalok a társadalom hasznos és aktív 

tagjai, pozitív erőforrásai, döntésekbe bevonódó felnőttjei lehessenek, minden eszközt meg 

kell ragadni. 

Somogy ifjúsági cselekvési terve nem lehet más, mint annak a megyei rangú közpolitikának 

irányadó dokumentuma, amely a megyében lakó, élő, dolgozó fiatalokkal kapcsolatos 

gondolatokat, irányokat, törekvéseket foglalja össze. A megyei ifjúsági koncepció szerepe, 

hogy magában foglalja az ifjúságpolitikai elképzeléseket, valamint maguknak a fiataloknak, 

mint érintetteknek a részvételével, cselekvéseivel és bátorításukkal kapcsolatos lehetőségeket 

is. A koncepciónak egy helyzetelemzésből kell kiindulnia, hiszen csakis az lehet az alapvető 

rendeltetése, hogy a megyében élő fiatalokat segítse abban, hogy gazdagítsák a megye 

hagyományait, részt vegyenek az esélyek kibontásában, egy élhető megyei környezet 

kialakításában, majd fenntarthatóságában. Elengedhetetlen egy olyan többrétegű, összetett 

cselekvési terv, amely azt üzeni, hogy Somogy a fiatalok számára otthonos, vonzó 

lehetőségeket, közösségi élményeket, differenciált szolgáltatásokat támogató megye.  

A megyei ifjúsági cselekvési terv indokoltsága 

A fiatal népesség a 14-29 évesek korosztályok jelentős hatással vannak a megye társadalmára. 

Jelen vannak a megyei színtereken, kulturális-szociális aktivitásuk és speciális igényeik önálló 

szolgáltatások kialakulásához vezettek a képzési-oktatási piacon, a kereskedelem bizonyos 

szektoraiban, a kulturális-közösségi szolgáltatások körében. Az ami most történik velük, az, 

ahogyan felkészülnek felelős, felnőtt életükre, döntő hatással lesz arra, hogy milyen 

környezetet alakítanak ki 10-15 év múlva. A ma még korosztályinak, vagy szubkulturálisnak 

tekintett megnyilvánulásaik intézményesednek, meghatározóvá, dominánssá válnak. Nem 

mellékes kérdés tehát, hogy mi történik velük a felkészülés és erőgyűjtés időszakában, milyen 
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viszonyt alakítanak a megyéjükhöz, miként járulhatnak hozzá a megyei élet jobbá tételéhez és 

az, hogy Somogy hogyan tudja ezeket az alkotó energiákat erőforrásként hasznosítani, 

bátorítani, be- és elfogadni. 

Egy jól átgondolt, következetesen megvalósított megyei ifjúságpolitika elősegítheti, hogy 

Somogy megye egy gazdagodó, öntudatos, az országos és nemzetközi kapcsolatok 

gyújtópontjában virágzó, a polgárok öntevékenysége, közösségeik és hálózataik jóvoltából 

összetartó megyévé váljon a következő évtizedekben, ahol aktív és alkotó, kreatív és megújító 

módon vesznek részt az itt élő, itt tartózkodó polgárok a megye életében.  

Jelentős nemzetközi szervezetek egy időben jutottak arra a következtetésre, hogy újra kell 

fogalmazniuk az ifjúsággal kapcsolatos terveiket, programjaikat, tevékenységeiket. Európai 

színtéren két nagy, pán-európai szervezet, az Európai Tanács és az Európai Unió immár közös 

ifjúsági stratégiákat alkot. Az ifjúsági munka, a nem-formális képzések segítségével 

megszerezhető képességek és készségek elismertetésének ügye, immár európai szintű kérdés. 

Az önállóvá vált ifjúsági életszakasz elismerése, programok szintjén realizálódik. Ezek 

mindegyike hangsúlyozza a lokalitás és a decentralizáció jelentőségét. Ez új forrásokat, új 

kapcsolatokat, új impulzusokat teremt a helyi ifjúsági tervek valóra váltásának folyamataiban. 

Somogynak megvannak az adottságai ahhoz, hogy az európai kezdeményezéseket nyomon 

követhesse az átvehető példákat közvetlenül is megismerhesse, programjaihoz egyéb 

támogatásokhoz is juthasson. 

A koncepció elméleti alapvetése 

A megújuló ifjúságpolitika az ifjúságügyet más közpolitikákkal egyenrangúnak tekinti. Az 

Európa Tanács Ifjúsági Kormányzó Testülete (CDEJ) által 2006-ban elfogadott meghatározás 

szerint „Az ifjúságpolitika szektorokat átfogó, olyan területeket fed le, mint az oktatáshoz és a 

munkaerőpiachoz való hozzáférés; a kultúra és a kulturális alkotás; az otthonteremtés, a város 

és a vidékfejlesztés; a szabadidő és a sport; a részvétel, a civil társadalom és polgári szerepek; 

a büntetőjog; az egészségügy, a szexualitás, a termékenység és az egészséges életmód; a káros 

szenvedélyekkel és a veszélyes életformákkal kapcsolatos megelőzés; a jóléti és szociális 

jogok; a nem-formális nevelés és tanulás; az egyesületi élet; a mobilitás és a cserék; a 

pályaválasztási-tanácsadás és a szociális segítés; az információ és a tanácsadás.  

Az Európai Unió részéről kiadott „Fehér Könyv: egy új lehetőség az európai fiatalok 

számára” c. dokumentumban foglaltakra is tekintettel kijelenthető, hogy a fiatalokkal 

együttműködve, a fiatalok érdekében kell tenni azért, hogy mielőbb elsajátíthassák a felnőtt, 

önmagáért és környezetéért felelős, környezetében aktív magatartásokhoz tartozó 

képességeket és készségeket, alapvetően a részvétel, vagyis e készségek és képességek 

gyakorlása által. Azzal együtt hogy a „részvétel jog és lehetőség a felelősség- és 

kötelezettségvállalásra”. A megújuló ifjúság politikában alkalmazandók a Regionális és 

Települési Önkormányzatok Európai Konferenciája (Congress of Regional and Local 

Authorities of Europe / CLRAE) által elfogadott „Karta a fiatalok részvételéről a helyi és 

regionális önkormányzatok életében” (2003) c. dokumentum megállapításai, amely 

ajánlásokat tesz a települési önkormányzatok számára a fiatalok részvételéről. 
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A cselekvési terv megfogalmazásakor figyelembe veendő Somogy sajátos közigazgatási 

szerkezete, ami nem akadályozza, inkább segítheti egy megyei rangú ifjúság politika 

megvalósítását, amelynek megyei letéteményese a Somogy Megyei Önkormányzat. A megyei 

ifjúsági cselekvési terv megalkotója dönt arról, hogy miként gondoskodik a gyermek és 

ifjúsági feladatok ellátásáról, milyen módon működik együtt a területi önkormányzatokkal, 

intézményekkel, civil szervezetekkel. Meghatározhatja az együttműködés formáját, módját, 

időtartamát, szervezeti és személyzeti feltételeit, erőforrásait. Az ifjúsági ügyek egész sora 

érzékeny az együttműködésekre, megoldásuk hatékonyságát gyakorta az összehangolás 

minősége dönti el.  

A cselekvési terv jogforrásai: 

Az ENSZ egyezmények: Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Gazdasági, Szociális 

és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Oktatásban Alkalmazott 

Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény.  

Az Európai Bizottság Fehér Könyve - Új lendület Európa fiataljai számára. Európai 

Közösségek Bizottsága Brüsszel, 2001. 11. 21.  

 

Az Európai Unió ifjúsági stratégiája - befektetés és az érvényesülés elősegítés. Megújított 

nyílt koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és lehetőségek kezelésére. Európai 

Közösségek Bizottsága Brüsszel, 2009. 04. 27.  

 

A Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) számú Országgyűlési határozat.  

 

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2010-2011. évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló 

1012/2010. (I. 22.) számú Kormány határozat.  

 

Ágazati és horizontális jogszabályok (közoktatás, szociális ellátások, gyermekvédelem, 

közművelődés, munkaügy stb. illetve önkéntesség, egyesülési jogról szóló törvény, egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény, stb.).  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat által elfogadott ágazati és szakmai koncepciók, stratégiai 

tervek, és határozatok.  

II. Somogy megye ifjúsági helyzetelemzése 2008-2010 

 

Somogy gazdasági és foglalkoztatási mutatói az országos átlaghoz viszonyítva nem javultak, 

a lemaradás mértéke fokozatosan növekedett az elmúlt időszakban; ezzel párhuzamosan a 

megyében az országos átlagnál alacsonyabb az aktivitási ráta. 2008-ban a teljes lakosságon 

belül 53,8% volt, Somogy megyében ez az érték mindössze 50%-ot mutatott. 2008 előtt a 15-

24 éves munkanélküliek aránya a teljes korosztályukon belül sokkal kedvezőbb arányt 

képviselt az EU régi és újonnan csatlakozott tagállamaiban tapasztaltaknál, ez az előny 

azonban 2008-ra elfogyott. A növekvő számú fiatal munkanélküli között sajnos 2005 után 
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meredeken emelkedni kezdett a diplomások aránya. Ez a jelenség a ’90-es évek közepétől 

beinduló felsőoktatási expanzió hatásaira vezethető vissza, amely akkor és ott megoldotta a 

fiatalok elhelyezkedési problémáit, de a napjainkban kikerülő frissdiplomások között 

fokozatosan növekszik a munkanélküliek aránya. 2008-ban a megye 15-29 év közötti fiataljai 

közül tízből négy volt aktív dolgozó (38%), ezzel megegyező arányban tanultak (38%), tíz 

fiatalból egy inaktív (9%), egy pedig munkanélküli (10%) volt. Az összes fiatal 37%-a volt 

már regisztrált munkanélküli élete során, 3% pedig regisztrálatlan munkanélküli is (3% 

mindkettő).  

A megyei 15 és 29 év közötti fiatalok közül mintegy 36%-nak volt érettségije, 23% 

szakmunkásképzőt, 31% legfeljebb nyolc osztályt végzett; 53%-uk szeretne a jövőben 

továbbtanulni, valamilyen tanfolyamot végezni. A tanulást tervezők 45%-a főiskolára, 

egyetemre menne, 34% nyelvet tanulna, 20% leérettségizne, 19% szakmát tanulna, 14% újabb 

szakmát tanulna.  

A megye 15 és 29 év közötti fiataljainak lakhatási viszonyait mutatja, hogy 3%-a egy, 12%-a 

kétfős, 28%-a háromfős, egyharmada pedig négyfős háztartásban él. A fennmaradó 24% öt, 

vagy annál több fős háztartás tagja. 63%-uk szüleivel lakik, 12% rendelkezik saját lakással. 

82%-uk megfelelőnek tartja jelenlegi lakáskörülményeit, 18%-uk viszont elégedetlen. 65%-

nak nincs konkrét elképzelése arról, hogyan változtatna a lakáskörülményein, a többieknek 

van erre vonatkozóan valamilyen elgondolása.  

A megyében élő fiatalok életmódjára jellemző, hogy mindössze 14%-a tagja formális 

szervezetnek, klubnak, pártnak, vallási közösségnek (országos átlag: 15,2%). Ami a szabadidő 

eltöltésének módját illeti, a megyében élő fiataloknak háromnegyede (75,7%) az otthonát 

jelölte meg a szabadidő eltöltésének helyeként. A fiataloknak csak mintegy ötöde tölti 

szabadidejét barátokkal, esetleg a párjukkal. Ami a hétvégi szabadidős programokat illeti, a 

somogyi fiatalok többsége (60 %), azt is otthon tölti egyedül, csak körülbelül negyedük-

harmaduk tölti a szombat-vasárnapot a barátaival, vagy párjával. Az erre kidolgozott mutatók 

tanúsága szerint négy év alatt Magyarországon a digitális megosztottság mértéke csökkent, de 

mértéke még mindig igen jelentős. A leginkább megosztottság-generáló dimenzió 

egyértelműen az iskolai végzettség. Komoly szerepe van továbbá a megosztottság 

kialakulásában az életkornak és kisebb mértékben, de korántsem elhanyagolható módon, a 

jövedelemnek. A 15 és 29 év között fiatalok 69%-a számítógép használó a megyében, közel 

54%-uk olyan háztartásban lakik, ahol van otthon számítógép. 37%-uknál van otthoni 

Internet-hozzáférés. 20%-uk naponta, 23% heti több, 16% heti egy alkalommal internetezik. 

Ugyanakkor 20 százalék azoknak az aránya, akik soha nem szoktak csatlakozni a világhálóra. 

A Somogy megyei (15-29 évesek) 62%-a nem sportol a kötelező testnevelés órán kívül. Az 

egyötödük egyetlen alkalommal sem ivott alkoholos italt az elmúlt egy évben. Az alkoholt 

fogyasztók 18%-a legalább hetente, 25%-a legalább havonta, 36%-a pedig ennél ritkábban 

iszik szeszes italt. 37%-uknál előfordult az elmúlt évben, hogy többet ittak a kelleténél. 43%-

uk környezetében valaki használt kábítószert. 35%-uk cigarettázik. A dohányosok fele 10 

szálnál többet szív el naponta. 
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A magyar fiatalok jövőre vonatkozó várakozásait tekintve az optimizmus a jellemző. 

Minden jövővel kapcsolatos kérdésnél többségben vannak az inkább javulást várók vagy az 

inkább elégedettek, Somogy megye fiataljai azonban borúlátóbbak, mint kortársaik. A makro-

környezetük jövőbeli változásait a megye fiataljai negatívabban ítélik meg az országos 

átlagnál. A somogyi 15-29 évesek 37%-a szerint romlani fog az ország gazdasági helyzete a 

következő években, 31% szerint nem változik, 32%-uk pedig javulást vár. Ami az emberek 

életszínvonalát illeti, a fiatalok 38%-a szerint romlani fog a következő években, 33% szerint 

nem változik, 29% pedig javulást vár. A személyes helyzet megítélésében 23%-uk 

pesszimista a következő évekre nézve, 33% változatlan esélyeket prognosztizál, míg 44% 

szerint javulni fog a helyzet. 86%-uknak vannak személyes elképzelései, amelyeket a jövőre 

nézve meg kíván valósítani. A legtöbbet említett tervek a családalapítás (21%), az 

elhelyezkedés (18%) és a lakásépítés (18%). 

Somogy megye önkormányzatainak ifjúsági célú tevékenységeit meghatározza, hogy 

különösen az alacsony lélekszámú településeken, hiányzik az aktív ifjúsági 

párbeszédrendszer. Ha elfogadjuk és hangoztatjuk annak szükségességét, hogy a fiatalok aktív 

alakítói lehessenek az őket érintő helyi szintű döntéseknek, akkor belátható, hogy a civil 

ifjúsági szervezetekben összegződő sokrétű gyakorlati tapasztalat, s a szervezeti működésben 

megjelenő érdekérvényesítés elemi szükséglete hatékonyan egészíti ki a korosztályi 

képviseletet, azaz az ifjúsági önkormányzatot egy párbeszédrendszeren belül. A települési 

önkormányzatok meghatározó többsége nem alakított ki hosszú távú stratégiát a települési 

ifjúság fejlesztésére, sem ifjúsági koncepcióval, sem ifjúsági alappal nagy többségük nem 

rendelkezik. 

A megye civil ifjúsági szervezeti struktúrájára jellemző, hogy területi eloszlásuk szerint a 

megyeszékhelyen és vonzáskörzeteikben számos, míg a gazdaságilag is elmaradottabb 

kistérségekben gyér számmal találhatóak. Ez utóbbi szervezetek területi elzártságuk és 

információhiányuk miatt, illetve a technikailag, valamint szakmai követelményekben is 

professzionalizálódó pályázati rendszerekben egyre kevesebb forrást képesek mozgósítani. A 

civil ifjúsági szervezetek egymással ritkán tartanak kapcsolatot, fejlesztő programjaik 

egymástól élesen elkülönülve mozognak. A megye térképén hatalmas fehér foltok találhatók 

az ifjúsági szervezetek jelenlétének tekintetében. Az ezeken a területeken élő fiatalok 

bevonásához, megszólításához kiemelkedően fontos a helyi kezdeményezések beindításának 

támogatása, a helyi szintű felkereső ifjúsági munka, ifjúsági fejlesztés. A szocializáció első, és 

éveken keresztül legfontosabb terepe a család. Annak ellenére, hogy a fiatalok között már 

kiemelt szerep jut például a kortárscsoportnak, érdemes megvizsgálni, hogyan viszonyulnak a 

magyarországi 15–29 évesek szüleik értékrendjéhez, életvezetési elveihez. A megyében élő 

fiatalok többsége (54 százalék) számára megfelelnek azok az elvek, amelyek szerint szülei 

élnek. Ez az arány lényegesen magasabb, mint a 2004-ben tapasztalt 38%. A szülők 

értékrendjét elutasítók aránya ehhez képest kevéssé, 13-ról 11%-ra csökkent 2004 és 2008 

között. Mindkét vizsgált évben igaz, hogy a fiatalabbak elfogadóbbak szüleik életvitelével, 

értékrendjével szemben, mint idősebb társaik. Az életkor előrehaladtával a család szerepének 

csökkenésével és a kortársak fontosságának növekedésével mind a szülők értékrendjét 

elutasítók, mind az ahhoz ambivalensen viszonyulók aránya növekszik. 
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A fiatalok által legfontosabbnak tekintett értékek az életkor növekedésével változnak, azok 

az elvek, udvariasság, kreativitás, gazdagság és vallásos hit, amelyek fontossága 

szignifikánsan nem különbözik egymástól az egyes korcsoportokban. A tizenévesek életében 

a kortárscsoport fontosságához szorosan kötődő igaz barátság, a kamaszkor élmény és a 

tapasztalatszerzések időszakában nagyon fontos érdekes élet, a legfiatalabbak életéből 

leginkább hiányzó vezetésre és döntésre való jog szerepe folyamatosan csökken; míg a belső 

harmónia és a tradíciók tiszteletének fontossága a vizsgált korcsoporton belül az életkor 

előrehaladtával folyamatosan növekszik. A legtöbb érték a családi biztonság, a békés világ, a 

szabadság, az egység a természettel, a változatos élet, a társadalmi rend és a hatalom, 

valamint csekély mértékben a nemzet szerepe, fontossága szignifikánsan a 20–24 és a 25–29 

korcsoport esetében különbözik egymástól. Ez arra utal, hogy huszonéves korban válnak 

felnőtté a fiatalok, értékrendjük is ekkor alakul át, ebben az időszakban helyeződnek át a 

hangsúlyok az élet egyes területeiről másokra. Ezt az elgondolást támasztja alá az a tény, 

hogy ugyanezen értékek szerepe szignifikánsan eltérő a már önálló életvitellel rendelkező, 

illetve a szülőktől még erősebb függésben élő fiatalok esetében. A szerelem, boldogság az 

egyetlen olyan érték a felsoroltak közül, aminek fontossága tizenévesről huszonéves korra 

változik, nő meg. A társadalmi közérzet meghatározó faktorát, a jövőre vonatkozó 

várakozásokat tekintve az optimizmus a jellemző, de Somogy megye fiataljai a makro-

környezetük jövőbeli változásait borúlátóbban ítélik meg az országos átlagnál.  

A megyében élő fiatalok bizalma az állami intézményekkel szemben vegyes képet mutat. 

Leginkább a bíróságokban bíznak. 21 százalékuk teljesen megbízik benne, és csak 13 

százalék nem bízik egyáltalán bennük. Második helyen az egyházak állnak: 16,4 % a teljesen 

megbízók ebben a szervben, és 28,8% az egyáltalán nem bízók aránya. Leginkább a konkrét 

politikával szemben elutasítóak a fiatalok, hiszen sokan egyáltalán nem bíznak az 

Országgyűlésben (30 százalék), illetve a kormányban (28,1 százalék). 

A Somogy megyei fiatalok életvitelére jellemző, hogy 15%-uk olyan háztartásban él, ahol a 

napi megélhetésen túl tudnak félretenni pénzt. 43%-uknál nem tudnak, és 33%-nál esetenként 

sikerül a pénzmegtakarítás. 47%-uknál az elmúlt 12 hónapban nem fordult elő, hogy elfogyott 

hónap végére a pénzük. 53%-uknál viszont több-kevesebb gyakorisággal kiürült a családi 

kassza. 

A fiatalok mintegy kétharmada rendelkezik CD lejátszóval és Hifi berendezéssel, 

háromnegyedük, DVD lejátszóval. Országos szinten a 15-29 éves korosztály több mint fele 

rendelkezik gépjárművel (57%). Somogy megyében ennél kedvezőtlenebb a kép. A felsorolt 

tartós fogyasztási cikkekkel a fiataloknak csak harmadával-negyedével kisebb hányada 

rendelkezik. A megyében a fiatalok 46%-ának van saját hifi berendezése, 44%-nak CD-je, 

27%-nak DVD-je, 12%-nak házimozija, 40%-nak automata mosógépe, 3%-nak 

mosogatógépe, és mintegy harmadának (36%-nak) személyautója. 

A számítógépet használók korcsoporti bontásában látható, hogy 10 fiatal közül 8-9 már 

folyamatosan használja a számítógépet, ez az arány a középiskolások között 96%. A tanulók 

közül mindenki használ számítógépet, az alkalmazottak és vállalkozók közül minden 

második, a munkanélküliek közül minden negyedik, az alkalmi munkások közül már csak 
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minden ötödik, a nyugdíjasok között pedig mindössze minden tizenötödik állampolgár 

számítógép használó. 2008-ban a teljes Internet-penetráció 10% volt a megyében. A 

korosztályi adatokból látható, hogy a legnagyobb előretörés az Internet-használat kapcsán a 

még középiskolai tanulmányaikat folytatók között mérhető (2008 és 2009 között: +12%). 

Ezért stratégiai fontosságú feladat egy jól működő ifjúsági portál kialakítása. 

Kijelenthető, hogy az iskolázottsági és a jövedelmi viszonyok jelentősen befolyásolják az 

Internet-használat arányát a lakosság körében. 

A teleházak kitörési lehetőséget jelenthetnek a kistelepülések számára az infokommunikáció 

területein. 2009-ben Somogy megyén belül 24 teleházat, illetve telekunyhót tartanak nyilván. 

Összességében, minden hatodik-hetedik teleház Somogy megyében működik. Leginkább 

iskolában, egyetemen szoktak internetezni a fiatalok: 22,4 százalékuknál ez a leggyakoribb. 

9,7 százalék otthon szokott, és további 9,4 százalék a munkahelyen. Azoknak a száma, akik 

Internet-kávézóban, könyvtárban vagy teleházban szoktak internetezni (9, 12 és 3 százalék), 

ami arra is utalhat, hogy nem megfelelően hozzáférhetőek ezek a lehetőségek. Mindössze 2,5 

százalék azoknak az aránya országosan, akik teleházban interneteznek a legtöbbet, 94,4 

százalék itt soha nem szokott. Szintén kevesen, 6,3 százalék szokott leginkább könyvtárban 

internetezni. A megyében élő fiatalok legnagyobb része leginkább e-mailezésre használja a 

világhálót, 14,1 százalék ezt naponta teszi. Ugyancsak nagy arányban találhatók azok (15,6 

százalék), akik naponta olvasnak híreket az interneten. 13 százalék szintén naponta használja 

egyéb információszerzésre. Nagy részük, 90 százalékuk soha nem szokott on-line vásárolni, 

vagy egyéb banki ügyeket intézni. 

III. Fejlesztési irányok és stratégiai célok 

 

A kiemelt fejlesztési ágak vonatkozásában cél az ifjúsági korosztályok tagjainak felelős 

döntéseiben céltudatos, a társadalom aktív és hasznos tagjaiként élő állampolgárokká 

válásának elősegítése. Szükséges, hogy a fiatalok rendelkezzenek megfelelő információkkal 

az életpályájuk számukra legmegfelelőbb kialakításához: ne csupán ismerjék lehetőségeiket, 

de tudjanak is élni azokkal, hogy a dolgok ne csak megtörténjenek velük, hanem irányítani, 

befolyásolni, kezdeményezni tudják a változásokat. 

A fiataloknak lehetőséget kell teremteni arra, hogy a kezdeményezések aktív részesei 

lehessenek, ennek érdekében fokozni szükséges a kezdeményezéseiket felkaroló közösségi 

támogató programokat és infrastrukturális fejlesztéseket. 

1. Közösségfejlesztés 

 

Mind országos, mind megyei szinten megfigyelhető a közélettől való elfordulás, politikai 

életből való kiábrándultság, a döntési folyamatokban való passzív részvétel. Ez a jelenség 

még fokozottabban jelentkezik a fiatalok körében. Mindezek alapján kijelenthető, hogy e 

negatív trendfolyamatok megfordítása kiemelt megyei feladat. 

Eszközök lehetnek olyan programok kezdeményezése és támogatása, amelyek a fiatalok 

bevonására irányulnak a helyi társadalomfejlesztési folyamatokba. Feladat ezen programok 
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révén a megyei generációs híd kiépítésére alkalmas fejlesztések létrehozása, amelyek a 

megyei kezdeményezések támogatásával együtt a megye társadalmi összetartását is formálják, 

segítik. E programok közvetlen célja lehet a direkt közösségfejlesztés, de lehet az is 

célkitűzés, hogy valamely szakma-specifikus projekt (környezetvédelem, nem-formális 

oktatás, infrastruktúra-fejlesztés, foglakoztatási kezdeményezések) végrehajtása során, 

egyfajta hozadékként a szélesebb értelemben vett társadalmi környezet, a faluközösségek, a 

városi kisközösségek is fejlődjenek. 

Az ilyen típusú programok végrehajtására a nemzetközi tapasztalatok alapján leginkább a 

civil szervezetek alkalmasak, fejlesztésük, kapacitásaik növelése tehát elsőrendű társadalmi 

érdek. 

2. Ifjúsági kezdeményezések 

 

A Somogy megyei fiatalok jelentős része (háromnegyede) otthon, nagy valószínűséggel 

passzívan tölti szabadidejének legnagyobb részét. Nagyon kis hányaduk (14%) tagja formális 

szervezetnek. A megyében nagyon alacsony az aktív ifjúsági szervezetek száma, különös 

tekintettel az önszerveződő ifjúsági közösségekre. Hiányoznak az infrastrukturális feltételek, 

közösségi házak, ifjúsági klubok, melyeket a fiatalok magukénak érezhetnek. Természetesen 

adott esetben nem elegendő a felújított helyiségek puszta léte, azokat a fiatalok tevékeny, 

közösségépítő kezdeményezéseivel kellene megtölteni. 

Azok a fiatalok, akik valamilyen társadalmi szervezet tagjai, elsősorban sportegyesületek 

tevékenységében vesznek részt. Ebből két fontos következtetés vonható le: egyrészt kiemelt 

fontosságú a megye ifjúsági célú sportszervezeteinek támogatása, infrastrukturális 

fejlesztésük, sportpályák, valamint a kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, a meglévő 

létesítmények fejlesztése, megőrzése a közösség részére, hiszen a fiatalok közösségi 

aktivitásának legfontosabb szinterei ezek a szervezetek; másrészt azonban látható, hogy a 

fiataloknak az egyéb, nem sportirányú közösségi aktivitása még az említett 14%-nál is sokkal 

alacsonyabb értéket mutat. 

Fokozottan kell támogatni az olyan programok, rendezvények létrejöttét, ahol a fiatalok 

interaktív, alkotó módon vonhatók be az eseményekbe, nem pedig a passzív, fogyasztói 

attitűdjeik erősödnek tovább (jelenleg az ilyen kezdeményezésekben részvevő fiatalok aránya 

mindössze néhány százalék). Amennyiben az ilyen típusú programok fejlesztése nem kap 

fokozott támogatást, akkor már rövid távon is, akár öt-tíz éven belül jelentősen leszűkülhet a 

kreatív, alkotni képes gazdaságilag-társadalmilag aktív, könnyen képezhető fiatal 

szakemberek aránya (szakmunkás, érettségizett, diplomás egyaránt). A fejlesztések fontos 

célkitűzésének kell lennie a civil ifjúsági szervezetek együttműködésének, közös programok 

kivitelezésének segítése, az ezek feltételeit jelentő civil szervezetek kapacitásnövelésének, a 

képzéseknek, az infrastrukturális fejlesztéseknek a támogatása. 

3. Ifjúsági közösségi terek fejlesztése 
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Az elmúlt időszak beszűkülő intézményi lehetőségei nagyban hozzájárultak a még meglévő 

közösségi terek megszűnéséhez, azonban a fiatal korosztályok közéleti bevonásához, 

szabadidős kultúrájuk fejlesztéséhez elkülönült korosztályi térre van szükség. Ezeket az 

ifjúsági közösségi tereket újrateremteni, a meglévőket fejleszteni kell, mégpedig az ifjúsági 

szakma kritériumrendszerének szigorú érvényesítésével. Fokozott prioritású a területileg 

elzárt településeken (Somogy aprófalvas területei) tevékeny ifjúsági szervezetek 

infrastrukturális támogatása, különös tekintettel az információhoz való hozzáférés (pl. 

aprófalvas települések Internettel való ellátottsága) szempontjára. Ezen a területen a 

közművelődési szektorral való együttműködés lehet a fejlődés kulcsa, mely együttműködés 

szinergikus hatásai a civil szektor, a közösségfejlesztés, és az ifjúságügy területein együttesen 

jelentkezhetnek. 

A gyermek és ifjúsági táborok megvalósítására irányuló pályázatokra folyamatosan hatalmas 

igény van, hiszen minden évben többszörös a túljelentkezés az ilyen típusú pályázati 

programok kapcsán. Ezek a táborok a fiatalok számára az első közösségi élmények 

megszerzésének színtereit jelentik. A gyermek és ifjúsági táborok megvalósítási költségeinek 

(néhány százezer forintos nagyságrend), valamint az ifjúsági szálláshelyek infrastrukturális 

fejlesztésének támogatása ezért szintén kiemelt prioritást kell, hogy kapjon a megye 

fejlődésének érdekében. 

4. Ifjúsági és civil hálózat erősítése 

 

A cselekvési terv egyik prioritása kell, hogy legyen a civil hálózatok, a helyi szereplők 

(állami, önkormányzati, for-profit és non-profit) együttműködéseinek, kezdeményezéseinek 

támogatása, fejlesztése. Az ifjúsági terület megyei szinten működik, de fejlesztendő. Számos 

civil hálózattal tartunk folyamatos szakmai kapcsolatot (teleházak, ifjúsági irodák, CISZOK, 

Esélyek Háza). 2011-től, az ifjúsági szolgáltató irodánkban külön feladatként egy specialista 

munkatárs foglalkozna a hálózatok fejlesztésével. Mindez jó alapot teremthetne ahhoz, hogy a 

megyei hálózatépítésben irodánkon keresztül a megye ifjúsági szervezetei is részt 

vállalhassanak. Ezen célkitűzés kapcsán a legfontosabb beavatkozási területek a következők: 

 Szakértői hálózat generálása, fejlesztése. 

 Hálózatok aktivizálása Somogyban. 

 Szakmai egyeztetések az ifjúsági szakma képviselői között (központi és helyi 

kormányzati szervek, központi és helyi szakértők, a „terepen” tevékenykedő 

szakemberek és aktivisták között). 

 Megyei konzorciumi partnerségek erősítése (stratégiai és operatív szinten egyaránt). 

5. Információs társadalom 

 

A korosztály számára az informatikai jártasság alapkövetelmény, ám a megye fiataljainak 

31%-a még mindig nem használ számítógépet, egyötödük pedig még soha nem csatlakozott a 

világhálóra. Ezen lemaradó ifjúsági szegmens elérésének, fejlesztésének egyik eszköze az 

infrastrukturális fejlesztés, valamint a virtuális közösségek építése, fejlesztése, amelyre az 
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ifjúságsegítő szakembereket fel lehet, és fel is kell készíteni. Az ilyen típusú kommunikáció 

kapcsán létrejövő (virtuális) közösségek, már jelenleg is hatalmas, kiaknázatlan kapcsolati és 

tudáshálózatokat jelentenek. Fontos feladat az ún. digitális szakadék megszüntetése 

(infrastruktúra, tudás területén), mely folyamat az ifjúság megszólításával könnyebben 

megvalósítható. 

6. Stratégiai célok 

 

 Társadalmi önállóság.  

A fiatalok szerepvállalásának növelése, a célcsoportba tartozók hozzásegítése az 

önálló egzisztenciájuk megteremtéséhez. Egyéni boldogulásuk, családalapításuk, 

otthonteremtésük elősegítése. 

 

 Közéleti szerepvállalás. 

A fiatalok aktív állampolgárságának, közéletben való részvételének ösztönzése. 

 Esélyteremtés. 

Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok iskolai valamint munkaerő-piaci 

esélyegyenlőségének elősegítése.  

 Társadalmi szocializáció. 

A fiatalok jogaikat érvényesítő, az emberi jogokat tiszteletben tartó, a másság és a 

sokszínűség kultúráját elfogadó, befogadó és nyitott, a világban eligazodni tudó 

felnőtté válásának elősegítése.  

 Ifjúságpolitika összehangolása. 

Hatékonyabb kommunikáció kialakítása a szektorok és szakmai ágazatok között az 

ifjúsági feladatok ellátásában. A koordinációs tevékenységek erősítése megyei, 

kistérségi és helyi szinten egyaránt. 

 Társadalmi kommunikáció elősegítése. 

Többcsatornás kommunikáció folytatása. A célcsoport és az őket segítők 

kommunikációjának elkülönítése, a változatosságok figyelembevételével.  

 Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés. 

Az ifjúsági szolgáltatások elérhetőségének, hozzáférhetőségének biztosítása a 

célcsoport számára lakóhelytől függetlenül.  

 Hatékony erőforrás-gazdálkodás. 

Közös (települési, településközti, térségi) komplex ifjúsági projektek megvalósítása. 

Kistérségi szintű ifjúsági feladat-ellátások kialakítása, működtetése. Az ifjúsági 

feladatokat ellátó szervezetek működésének stabilizálása, a hatékonyabb működés 

elősegítése, bevonása a közfeladatok ellátásába, egymás közötti együttműködésének 

erősítése. Az önkormányzat és az ifjúsági civil szektor kapcsolatainak 

intézményesítése.  

 Szakmai-módszertani támogatás. 

Segítségnyújtás a megyében ifjúsági feladatokat felvállaló, ifjúsági szolgáltatásokat 

biztosító önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és vállalkozások részére. 
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IV. Ágazati prioritások 

1. Nevelés, oktatás, képzés 

 

Az utóbbi években nyilvánvalóvá vált, hogy a munkaerőpiac igényeinek, a társadalmi 

változások által kiváltott képzési, nevelési kihívásoknak az oktatási rendszer jelenlegi 

formájában egyedül, önmagában képtelen megfelelni. Az oktatási intézmények szerepe 

gyengül, míg a kortárscsoportoké felerősödik. Számos, a munkaerőpiacon és az életben 

nélkülözhetetlen, egyéni és szociális kompetencia elsajátítására a kortárscsoportokban, 

iskolarendszeren kívül nyílik lehetőség. Erősíteni kell ifjúság ügyekben a működését 

mindazon szereplőknek, (ifjúságsegítők, animátorok, nem-formális képzők, képző 

intézmények, szabadidő-pedagógusok), akik megteremthetik a nem-formális tanulás 

környezetét. A kockázatvállalás erősítése (biztonságosabb közegben, kis lépésekkel) a 

tapasztalati tanulás útján, a nem-formális pedagógia, az ifjúságsegítés eszközeivel 

megvalósítható. Az alkotó projekteken át megélt ifjúkort, aktív életet minden fiatal számára 

biztosítani kell. 

A nemzetközi lehetőségek kiaknázásában folyamatos akadályt jelent a megye fiataljainak, 

közösségeiknek és a velük foglalkozó civil szervezeteknek a nyelvtudás hiánya. Ez a 

probléma különös hangsúllyal jelenik meg a hátrányos helyzetű csoportokból kikerülő 

fiatalok körében. A nem-formális pedagógia eszközeivel fejleszteni lehet a megye fiataljainak 

nyelvtudását, és egyéb kommunikációs kompetenciáit (internet, személyes kommunikáció). A 

fiatalok helyben tartásához biztosítani kell a magas színvonalú és kompetenciaalapú oktatást 

és képzést (mind az iskolákban, mind az iskolarendszeren kívüli képzésekben, 

tanfolyamokon, klubokban). A hatékonyabb képzés érdekében a pályaorientáció, a 

szakemberek bevonása, a fiatalok számára minél szélesebb körű tájékozódás, tanácsadás 

kiemelten fontos feladat. Biztosítandó a zökkenőmentes átmenet a képzésből a munka 

világába. Törekedni kell az oktatási rendszert elhagyó fiatalok számának csökkentésére. Az 

egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elve szükséges, hogy érvényesüljön. Éppen ezért 

fontos biztosítani a hátrányos helyzetű (mélyszegénységben, szegregátumokban, hátrányos 

helyzetű és leghátrányosabb helyzetű térségekben, településeken élő, fogyatékos és roma) 

fiatalok számára egyaránt a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést az oktatás 

területén is. A diákok és a velük foglalkozó szakemberek (az iskolában elsajátítható tudáson 

túl) folyamatos képzése, a fiatalok környezettudatos nevelése kiemelten fontos feladat. 

2. Pályaválasztás, munkavállalás, otthonteremtés 

 

Az önkormányzatnak támogatnia kell minden lehetséges eszközzel a fiatalok munkába állását 

és az otthonteremtését, segítenie kell a családalapítást. Különböző foglalkoztatáspolitikai 

eszközök bevonásával törekedni kell a fiatalok minél hatékonyabb munkába vonására. Ahhoz, 

hogy a megszerzett tudás ne váljon használhatatlan tudássá, fontos, hogy a fiatalok képesek 

legyenek alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez, tisztában legyenek a piac 

elvárásaival, ehhez igazodva válasszanak képzési területet. A település- és gazdaságfejlesztés 
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során a döntéshozóknak számításba kell venni a korszerű tudással, ismeretekkel rendelkező 

fiatalokat, mint a humánerőforrás bázisát. 

3. Egészség, sport, környezettudatos életmód 

 

A szellemi és testi egészség a legfőbb érték, ezért erősíteni kell ennek tudatosabb 

megjelenítését, amelyhez megfelelő motivációt és kommunikációt szükséges bevezetni és 

széles körben alkalmazni. Tudatosítandó cél a fiatalokban az egészség megőrzése, 

egészségfejlesztés és betegségmegelőzés fontossága. Esélyteremtés arra, hogy a fiatalok 

képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és mind a legális, mind az illegális 

a drogok visszautasítására. A sportolás alternatívát nyújt a káros szenvedélyekkel, és a 

deviáns viselkedésformákkal szemben, továbbá az egészségmegőrzés szempontjából is 

kiemelten fontos, ezért a fiatalok igényeinek megfelelően szükséges fejleszteni a sportolásra, 

illetve a szabadidő aktív eltöltésére alkalmas területeket. Kiemelt figyelmet kell fordítani az 

egészséges életmód szemléletének meghonosítására, a szociálisan hátrányos helyzetű és 

fogyatékos fiatalok egészségvédelmére, különös tekintettel az integrált sportprogramok 

megvalósítására. Az egészséges élet alapja a tiszta környezet, ezért kiemelten fontos a 

környezetvédelemi problémák iránti fogékonyság kezelése, a környezeti nevelés széleskörű 

elterjedése, valamint a tiszta, és ezáltal vonzó településkép megteremtése.  

4. Szabadidő, kultúra, közösség 

 

Támogatandó cél - a politikai pártoktól független - ifjúsági szervezetek létrejötte, fejlesztése, 

a fiatalok önszerveződése és újszerű kezdeményezése. Segíteni kell a fiatalok azon tanulási 

folyamatát, melyben az érdekegyeztetés, érdekérvényesítés megfelelő formáit és sikeres 

eljárásmódjait sajátíthatják el, illetve állampolgári képességeiket fejlesztik. A fiatalok közötti 

szolidaritás megerősítése, a sokszínűség, a másság elfogadtatása, a kirekesztő, előítéletes 

gondolkodás és viselkedés negatív hatásainak tudatosítása, a befogadó attitűd erősítése 

kiemelkedően fontos feladat. Legyen minél több lehetőség olyan integrált programok 

megvalósítására, ahol az együttlét lehetőséget teremt egymás megismerésére és az egymástól 

való tanulásra is. Biztosítani kell a hátrányos helyzetű fiatalok számára is a közösségi, 

kulturális programokon való részvételt, az általuk kezdeményezett programok 

megvalósulását. Támogatandó cél a fiatalok önkifejezése, kreativitását szolgáló 

kezdeményezése, a szabadidő tartalmas eltöltése, kulturális rendezvényeken való részvétel, 

amely nem csupán prevenció, hanem alternatíva a nem kívánt időtöltési formákkal szemben. 

Preferálni kell az egészséget támogató és a tartalmas értéket nyújtó programokat, a 

hagyományőrzést, a kultúraközvetítésre irányuló rendezvényeket, a közbiztonságra, közrendre 

irányuló kezdeményezéseket, a nemzetközi ifjúsági és szakmai együttműködési formákat, az 

ifjúsági cseréket, a testvérvárosi kapcsolatokat, és ezek hálózati szintű együttműködését. 

Biztosítani kell az aktív és hasznos ifjúsági élethez szükséges, a jelenlegi közművelődési 

intézmények és más szervezetek által fenntartott közösségi tereket. Napjainkban a média 

hatása nagymértékben befolyásolja a fiatalok fejlődését, viselkedését, a pozitív értékek 

közvetítését, az ifjúsági korosztályok tekintetében óriási szerepe van a hatékony 

kommunikációnak. Ezért szükséges biztosítani a megfelelő információ-áramlást a 
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korosztályok között, ami valamennyi ágazatban és szakterületen az ifjúsági korosztály 

össztársadalmi érdekeit szolgálja. 

5. Érdekérvényesítés, érdekképviselet 

 

Lehetőséget kell adni fiataloknak, hogy megtapasztalják a demokratikus intézmények 

működésének mechanizmusát. Fontos, hogy a demokráciára nevelés az érintett korosztályok 

körében az esélyegyenlőségi szempontok szem előtt tartása mellett történjék. Az átfogó 

intézkedések között szerepelő megyei szinten működő ifjúsági kerekasztal létrehozása és 

működtetése mellett szükséges a többi helyi érdekképviseletet segítő alrendszerek, szereplők 

megerősítése. A Somogy Megyei Ifjúsági Fórum megrendezése évente történne az ifjúsággal 

való párbeszéd érdekében, amelyen az önkormányzat tájékoztatja a megye fiataljait a 

fiataloknak szolgáltató intézményeket, szervezeteket, a korosztályt érintő terveiről, 

intézkedéseiről.  

6. Bűnmegelőzés, közbiztonság, drogprevenció 

 

Minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy a fiatalok a bűnözés útjára lépjenek, és azt is, 

hogy áldozattá váljanak. Az eredményes prevenció hozzájárul ahhoz, hogy a megye 

társadalma ne tekintse „problémának” a fiatalokat. A bűnmegelőzés területén a legszélesebb 

körű (intézményi és civil) összefogás és együttműködés szükséges. Az ehhez szükséges 

forrást és koncepciót a területhez kapcsolódó szakmapolitikai és önkormányzati intézkedések 

adják (Bűnmegelőzési Kerekasztal, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum stb.) Több mint öt éve a 

többcélú kistérségi társulások és a városok elkészítették a helyi bűnmegelőzési stratégiájukat, 

amelyben feltérképezték a veszélyforrásokat, meghatározták feladataikat. Segíteni kell, hogy 

a fiatalok ne váljanak se bűnözővé, se áldozattá. A Megyei Bűnmegelőzési Program célja, 

hogy az előadások, beszélgetések, szituációs játékok, bemutatók megelőzzék a célcsoportba 

tartozó korosztályok elkövetővé, illetve áldozattá válását, segítsék és fejlesszék a gyerekek 

felismerő képességét. A kiépítendő Ifjúságvédelmi őrjárattal kapcsolatban (a nagyobb 

településeken a városokban, különösen Kaposváron) fontos feladat a gyermekekre irányuló 

utcai szociális munkás hálózat kiépítése, járőrszolgálat beindítása, kortárs segítők bevonásával 

az este, valamint iskolaidőben közterületen csellengő fiatalok számának csökkentése 

érdekében. Ehhez kapcsolódóan a szakember hálózat együttműködésével kibővülne a 

jelzőrendszer működtetése, különösen a tizennégy év alatti fiatalok esetében. 

 

A kilencvenes évektől kezdődően beszélhetünk Magyarországon drog-problémáról, amelynek 

vizsgálata, okainak feltárása, mérése, prevenciós megoldások keresése a társadalom, az 

aktuális kormány, az önkormányzatok, a civil szervezetek és minden ember fontos feladatává 

vált. Ehhez biztosított szakmai keretet a Nemzeti drogstratégia, amelynek megújítása, 

átdolgozása a 2010-2018 közötti időszak átfogó feladatait határozza meg. Az ifjúság 

különösen veszélyeztetett köre a kábítószert kipróbálók és fogyasztók csoportjának. A fiatalok 

kábítószer használatának, leggyakoribb okai a következők: szórakozás, jó hangulat, új 

élmények megszerzése, gondok, problémák, másokhoz való tartozás, lázadás, a többiektől 

való különbözés, családi problémák. A megyeszékhelyen élő fiatalok különösen érintettek a 
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drogkérdésben, míg a nem megyeszékhelyen iskolába járók között alacsonyabb az egyszeri 

kipróbálók száma, valamint az alkalmi fogyasztók aránya. A nagyobb városokban lakók 

veszélyeztetettebbek, mint a nem megyeszékhelyeken, vagy a községekben élő kortársaik. 

 

A kábítószerek elterjedését tekintve a szakmunkásképző intézetben tanulók a leginkább 

érintettek. Az ifjúságra a kortárs csoport nagy hatást gyakorol. A fiatalok több mint fele első 

alkalommal baráti társaságon keresztül került kapcsolatba az illegális kábítószerekkel. Az első 

kínálás gyakran történt diszkóban vagy egyéb szórakozóhelyen. A kipróbálók százalékos 

aránya mellett az is nagyon fontos kérdés, hogy mit használnak, mit próbáltak ki a fiatalok. A 

diákok a régióban leggyakrabban a kannabisz és amfetamin-származékokat próbálták ki és 

fogyasztják rendszeresen. Magas a nyugtató és altató hatású gyógyszerek nem orvosi 

javaslatra történő használata. Kiemelkedő mértékű a fiatalok alkohol fogyasztása, valamint az 

alkohol és az energia italok együttes használata, anyagilag hátrányos helyzetben élők körében 

az inhalánsok elterjedése. 

Somogy megyében egy Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működik (Kaposváron). 

Működését, programjaikat pályázati forrásból biztosítják. 

Három megye szakembereivel részvételével jött létre a Dél-dunántúli Regionális 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF), melynek fő célkitűzése a Baranya, Somogy és 

Tolna megyében működő, a drogprobléma kezelésében szerepet vállaló szociális, 

egészségügyi, oktatási, közigazgatási intézmények, valamint az ifjúságvédelemben érintett 

egyházi és civil szervezetek ernyőszervezetként való összefogása. Tagja a régióban működő 

valamennyi KEF vezetője. A DREKEF koordinációjával, a kaposvári KEF területén pályázati 

forrásból több felmérés készült, az iskoláskorú fiatalok szerfogyasztásáról, az egészséges, 

szermentes életvitellel kapcsolatos attitűdökről. A mérések alapján készült el a helyi 

drogstratégia, az éves cselekvési terv. 

A prevenciós és a rehabilitációs munkában fontos szerepet vállalnak a civil szervezetek. 

Somogy megyében több mint 40 szervezet dokumentumában jelenik meg a kábítószer-

megelőzés, rehabilitáció, kutatás (önkormányzati szervezetek, iskolák, családsegítő 

központok, civil szervezetek). Kevés azon szakemberek száma, akik a kutatásokra alapozott 

szükségleteken alapuló a veszélyeztetettséget figyelembe vevő prevenciós tevékenységet 

tudnak ellátni. Kezelést, ellátást, tanácsadást a megyében 8 intézményben biztosítanak. 

Kaposváron működik az INDIT Közalapítvány „Tükör” Somogy megyei Drogambulanciája 

és Kaposvár város Szenvedélybetegek Nappali Ellátója. Két éves működése alatt 

folyamatosan növekszik az ellátást igénybe vevő kliensek száma.  

 

Három rehabilitációs otthon található a régió térségében, és három önsegítő csoportban van 

lehetőség a drogproblémák kezelésére. Előtérbe kell helyezni a drogprevenciót, a 

szórakozóhelyek és azok környékének szigorúbb ellenőrzésével. A kaposvári drogambulancia 

munkatársai elindították a kaposvári és egy Balaton parti diszkóban az ártalomcsökkentő 

„Buli-Segély” szolgáltatást. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak továbbra is működnie 

kell, helyzetelemzéseknek kell készülniük a drogfogyasztásról. Szükséges, hogy minél 

kevesebb fiatal váljon valamelyik szer fogyasztójává, el se jussanak a tiltott szerek 



 17 

kipróbálásáig. Azoknak, akik szórakozásból próbálják ki a drogokat, más, tartalmasabb 

szórakozási alternatívákat kell felkínálni. A szerhasználók minél előbb kerüljenek kezelésbe, 

ellátásba. Javítani kell a szociális és gyermekvédelmi intézményekben a prevenció 

hatékonyságán. A nevelési-oktatási intézményekben szakemberek segítségével hatékony, 

interaktív prevenciós foglalkozásokat szükséges tartani, figyelembe véve az intézménybe járó 

diákok veszélyeztetettségét. Biztosítani kell a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum további 

működését, az évenkénti cselekvési terv elkészítését a drogstratégia tárgyévi feladatairól.  

 

Cél egy olyan ifjúsági szabadidő centrum kialakítása, ahol drogmentes környezetben 

kortársaikkal tölthetik a fiatalok szabadidejüket. 

7. Nemzetközi kapcsolatok 

 

A nemzetközi mobilitás nagyobb mértékű kihasználása, egyéni és közösségi szinten a megye 

fiataljai előtt már jelenleg is nyitva álló lehetőség. A jelenleg élő pályázati lehetőségeket 

információ, kezdeményezőkészség és nyelvtudás hiányában a fiatalok igen kis része használja 

ki. Amennyiben a fiatalok ezen kompetenciáit támogatjuk, bátrabban vágnak neki nemzetközi 

kapcsolatok építésének, melynek hozadéka helyi közösségeik fejlesztésében felbecsülhetetlen, 

de bizonyosan a települések javát szolgáló, gazdasági előnyre váltható. Az elmúlt tíz év 

tapasztalatai azt mutatják, hogy a nemzetközi tapasztalatszerzést követően a fiatalok szívesen 

térnek haza, magukkal hozva azt a tudásbeli, kapcsolati és financiális tőkét, amelyre külföldön 

tettek szert, szemben az olyan hatásokkal, mikor gazdasági kényszer miatt hagyják el (végleg) 

az országot. 

A nemzetközi kapcsolatok kialakításához a kapcsolatrendszer jelenleg is adott. Nemzetközi 

ifjúsági projektek, helyi kezdeményezések hívhatók életre, nemzetközi önkéntes 

tevékenységekbe kapcsolódhatnak be a magyar fiatalok. A programok eljuttatása a 

kistelepülésekre a Somogy Megyei Ifjúsági Szolgáltató Központ kiemelt feladata kell, legyen. 

A létrejövő nemzetközi kezdeményezésekhez azonban a helyi szervezeteket első lépésben a 

személyi kapacitás a menedzsment és az infrastruktúra területein egy bizonyos szintre kell 

fejleszteni. Fontos elem a testvér-települési (twinning) programokban az ifjúsági korosztály 

hangsúlyosabb részvételének megteremtése. Ehhez az alábbi célkitűzések elérése szükséges: a 

civil ifjúsági szervezetek együttműködésének, helyi közös programok kivitelezésének 

támogatása, az ezek feltételeit jelentő civil szervezetek kapacitásnövelése, a képzések, az 

infrastrukturális fejlesztések, valamint a nyelvtanulás támogatása. A felsorolt fejlesztések 

elkerülhetetlenek a nemzetközi mobilitás megteremtéséhez. 

 

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a már működő, európai mobilitást segítő szolgáltatásokra, 

szakmai és kulturális programokra, az idegennyelv-oktatást és az interkulturális tanulást 

segítő nem formális pedagógiai módszerekre. A társadalmi mobilitás érdekében fejleszteni 

szükséges az idegennyelv-oktatást. Mind a továbbtanulás, mind az elhelyezkedés területén 

mára szinte alapkövetelmény az idegen nyelv ismerete, használata. A nyelvgyakorlás mellett 

az interkulturális tanulás elsajátítására, önmaguk kipróbálására, illetve a munkavállalás, az 

önismeret és a személyiségfejlesztés érdekében illetve az idegengyűlölet (xenofóbia) 
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megelőzése érdekében támogatni kell az iskolán kívüli nem formális tanulási lehetőségeket, 

például az Eurodesk, a Fiatalok Lendületben Program (FLP), az Európai Önkéntes Szolgálat 

(EVS), az AFS Magyarország, Nemzetközi Csereprogram Alapítvány programjai keretében. 

V. Megyei szintű ifjúsági szolgáltatások fejlesztése 

 

Jogos társadalmi elvárás, hogy a fiatalok alkotó energiái tényleges erőforrásai lehessenek 

Somogy megye fejlődésének. Összetartó megyetársadalom, az egyenlőtlenségek mérsékelése 

a megyetársadalomban, fenntartható fejlődési pálya, a befogadó szociális-kulturális környezet, 

összességében az élhetőbb és vonzóbb megye a kulcsszavai e pályának. Ehhez az szükséges, 

hogy: a fiatalok közösségi kezdeményezéseinek értékét a megye elismerje, bátorítsa, 

támogassa, beleértve azt is, hogy ehhez maga is teremt megnyilvánulási lehetőségeket, 

platformokat. Az erre szolgáló támogatásokat növelni, az ehhez szükséges szervezeti és 

személyzeti erőforrásokat erősíteni kell az intézményfenntartói és irányítói tevékenységekben.  

Alapkövetelmény, hogy Somogy Megye Ifjúsági Cselekvési Terve nyitott, a változásokra 

érzékeny, reális, hosszabb távon fenntartható legyen. A koncepció első fázisa, lényegében a 

közös feltáró munka, az együttműködések megalapozása, a beavatkozási pontok kiválasztása, 

a végrehajtásra szóló javaslatok megfogalmazása, a rendelkezésre álló erőforrások 

számbavétele. 

Ez az ifjúsági munkával foglalkozók, az ifjúságsegítők, az ifjúsági civil szervezetek, a megyei 

fenntartású intézmények és a területi önkormányzatok megszólítását, velük való 

egyeztetéseket, további adatgyűjtés, sőt az adatgyűjtés tartalmának meghatározását, a 

szükséges indikátorok kidolgozását jelenti.  

Az ifjúság érdekében is tevékenységet végző civil szervezetek közül kevés az ifjúsági 

közösségfejlesztésben aktív, a fiatalokat a közösségi megoldási mechanizmusok mentén 

támogató szervezet. Tovább árnyalja a helyzetet, hogy az ifjúsági szervezetek túlnyomó 

többsége a megyeszékhelyeken és vonzáskörzetükben található. A hátrányos helyzetű 

településeken, kistérségekben meglévő aktív csoportok területi elzártsága, ezzel járó 

információhiánya, sok esetben alacsony iskolai végzettségük, nem a hatékony 

projektmenedzselés feltételeire utalnak. Elgondolkodtató, hogy ez a célcsoport mennyire tud 

önállóan, szakmai segítő nélkül megfelelő pályázatot, vagy projekttervezetet felmutatni. A 

központunk fejlesztői munkájának és a kistérségi koordinátoroknak köszönhetően számos 

területileg elzárt helyi kezdeményezés erősödhetne meg, s válhatna mintaprojektté más 

szervezetek számára. Megjegyzendő, hogy a folyamatos szakmai támogatás elengedhetetlen a 

fennmaradásukhoz. 

Somogy megye települései közül 32%-ban jelen van ifjúsággal foglalkozó civil szervezet, 

amivel az országos átlag alatt szerepel. A településeken igen alacsony a civil szerveződések 

száma, melynek okai összetettek, de a kapacitáshiány (mind gazdasági, mind emberi erőforrás 

tekintetében) meghatározó. Itt támogatás, illetve támogató munka nélkül a civil szerveződések 

beindulásának esélye igen alacsony 
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A hátrányos helyzetű területen működő civil szervezetek (ezen belül az ifjúsági szerveztek is) 

a magyar civil szektorra jellemzően forráshiányosak. Működésük pályázati pénzektől függ, az 

önerőt saját kapacitásaikra építve nem tudják biztosítani. Ennek oka összetett, de kiemelendő 

a társadalmi gyakorlat (és lehetőség) hiánya. A helyi önkormányzatok szintén 

forráshiányosak, illetve esetleges fejlesztéseikre jellemzőek az infrastrukturális fejlesztések 

meghatározó jellege. Ahol a szándék, a nyitottság jelen van, ott, ha anyagilag nem is, de 

természetbeni önerővel tudják a szervezeteket támogatni (klubhelyiség, művelődési ház 

rendelkezésre bocsátása). Ezt a pályázati kiírások egyre kevésbé fogadják el önerőként, és az 

utófinanszírozás okozta likviditási problémák megoldására pedig egyáltalán nem jelent 

megoldást. Ezen problémák megoldására a civil szervezeteknek nincsenek eszközeik, 

pályázati forrásfelvevő lehetőségeiket ez drasztikusan csökkenti. Amennyiben a megyének 

célja az élő, tevékeny civil szektor fenntartása, fejlesztése, a finanszírozási problémák 

megoldását előtérbe kell helyezni Az ifjúsági szervezetek tapasztalatainak megosztására, 

egymással való kapcsolattartásra kiemelkedő fontossággal bírnak a szakmai fórumok és 

rendezvények. Ilyen központi szerepet tölthetnek be megyei és városi szinten a civil ifjúsági 

kerekasztalok, valamint a Somogy Megyei Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Központ által 

szervezett képzések, illetve a szintén az irodánk által koordinált multiplikátor hálózat, mely a 

kistérségi koordinátor projekttel, kistérségi szinten szerveződő ifjúsági szervezeteket és 

ifjúságsegítő szakembereket támogató önkéntes hálózatot működtethetne. 

A teleházak elsősorban hátrányos helyzetű kistelepüléseken jöttek létre, hogy segítsék a 

lakosság információhoz jutását, valamint az elérhető lehetőségekhez való hozzáférését. A 

kistelepülések teleházai elsősorban a gyors, hatékony és a célcsoport igényeinek megfelelő 

információáramlást szolgálják. A zsáktelepülésen működő teleházak elsődleges feladata a 

közhasznú információszolgáltatás biztosítása. 500 fő lakosságszám alatti kistelepülésen fontos 

feladat, hogy biztosítsák az informatikai eszközökhöz való hozzáférést, más intézmény híján a 

közművelődési feladatok ellátását, továbbá a lakosság igényei szerint minden felvállalható 

feladat ellátását. A teleházak azonban nem csupán a szerződésben foglalt szolgáltatási 

kötelezettségeiknek tesznek eleget, hanem számos kis-, vagy zsáktelepülésen az ifjúsági 

közösségi élet színterei, és mint ilyenek, meghatározó jelentőséggel bírnak a helyi közösségi 

programokat és az önszerveződési kezdeményezéseket illetően. A teleházak számának 

növelése, valamint a velük való szoros és folyamatos kapcsolattartás  a megye településeinek 

számát tekintve irodánk tevékenységi körének egyik meghatározó elemét jelentené. 

Somogy megyében az ifjúság szabadidő eltöltésének intézményi keretei tekintetében a 

települések 67%-a rendelkezik ifjúsági klubhelyiséggel. Ahol vannak, a közművelődési 

intézményeket kérés alapján az önkormányzatok 85%-a, a tornatermet, sportcsarnokot (ha 

van) 67%-a bocsátja a fiatalok rendelkezésére. Klasszikus formájában ifjúsági közösségi tér 

alatt elsősorban művelődési házat, ifjúsági házat, faluházat, könyvtárat, teleházat értünk. 

A megyei ifjúsági szolgáltatások fejlesztése terén különösen a Somogy Megyei Ifjúsági 

Térkép elkészítése; a Somogy Megyei Ifjúsági Alap támogatási rendjének átalakítása; egy 

Somogy Megyei Ifjúsági Civil Tanács szervezeti kereteinek kialakítása; a Somogy Megyei 

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ, mint jövőműhely kiépítése; egy Somogy 

Megyei Ifjúsági Portál előkészítése jelent kiemelt feladatot.  
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1. Somogy Megye Ifjúsági Térképe 

 

A célok eléréséhez hosszabb távon a Somogy Megyei Ifjúságpolitikai Stratégiája és az ennek 

a szervezését, irányítását végző szervezetrendszer kialakítása szükséges, megalapozásaként el 

kell készíteni a Somogy Megyei Ifjúsági Térképet. Ezt a térképet a fiatalok nagy arányban 

való megkérdezése teheti teljessé. Ennek az ifjúsági térképnek az a feladata, hogy feltárja 

azokat a beavatkozási pontokat, ahol a megye az erőforrásait a lehető legjobban képes a 

fiatalok felkészülésének, aktivitásának, bátorításának szolgálatába állítani. Ennek elemei az 

ifjúságpolitika területeinek meghatározásából és az ehhez tartozó adatok gyűjtéséből és 

rendszerezéséből állnak össze, amely lehetővé teszi, hogy az érintett szervezetek, 

intézmények, személyek a folyamatalkotó résztvevőivé válhassanak. 

A fiatalokat érintő fő területeken meghozott intézkedések összhangjának biztosítása 

érdekében elengedhetetlen olyan, szektorokat átmetsző ifjúságpolitika kialakítása, amely 

figyelembe veszi a fiatalok felkészülésére vonatkozó elképzeléseket, helyzetet, (tanulás, 

iskolai és iskolán kívül közegben), a foglalkoztatási helyzetet, a fiatalok munkába lépésének 

lehetőségeit, illetve nehézségeit és sajátosságait. Különös tekintettel kell megvizsgálni a 

fiatalokat jellemző egészségügyi és szociális lakhatási helyzetet, kiemelten a családjukról 

leváló és átmeneti helyzetben lévő fiatalokra, valamint a fiatal családok összeköltözésére, a 

különböző szociális-kulturális hátrányokkal küszködő fiatalokat segítő programokra. 

Kiemelten kell kezelni több területet: a fiatalokat érintő kulturális programokat, a hivatalos és 

alternatív sporttevékenységeket, a túlzott kábítószer- és alkoholfogyasztás veszélyeivel, a 

szexuális élettel kapcsolatos megelőző, reagáló, rehabilitáló programokat. Meghatározó téma 

a fiatalok és az erőszak kapcsolata. A fiatalok és a kriminalitás sok esetben tipikusan 

nagyvárosi, de az utóbbi években sajnos már kistelepüléseken is tapasztalhatók 

megnyilvánulási formái. Az ide kapcsolódó megelőző, feltáró, interaktív programok 

elsőbbséget élveznek. 

 

A felsorolásban szereplő stratégiák, tervek, tevékenységek egész sora az oktatási, 

egészségügyi, szociális, kulturális-közművelődési, igazságügyi bűnmegelőzési ágazatokhoz 

kapcsolódik, amelyek között sok esetben nincsen, vagy csekély hatásfokú a koordináció. A 

felsorolt területeken a fiatalokkal kapcsolatos szempontok érvényesülésének vizsgálata, a 

területek közötti összhang biztosítása olyan hosszabb távú feladat, amely nélkül megyei 

ifjúságpolitikai programot nem lehet készíteni.  

 

Az intézményfenntartói feladatok körében külön is szükséges megvizsgálni, hogy a megye 

által fenntartott intézmények milyen, a fiatalok életével releváns tevékenységeket végeznek és 

azokat hogyan látják el. 

 Oktatási intézmények: demokratikus intézményi gyakorlat; iskolai demokrácia; a 

demokrácia tanítása; a részvétel bátorítása; diákönkormányzatok; 

 Kulturális intézmények: fiatalok jelenléte, aktivitása; fiatalok, mint kultúra-teremtők 

kultúrafogyasztók; 
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 Szociális intézmények: családgondozás, gyermekvédelem; fiatalokkal kapcsolatos 

programok, ezek megfogalmazása, a fiatalok ebben való részvételének lehetőségei, 

esélyei; 

 Egészségügyi intézmények: fiatalokkal kapcsolatos adatok, sajátosságok; megelőzés-

felvilágosítás; balesetek tapasztalatai; addikciók; 

 

A külső partnerekkel megvizsgálandó kiemelt területek. 

 

 Közszolgáltatások, elsősorban tömegközlekedés, fiatal kliensek, jó és rossz 

tapasztalatok, agglomerációs kapcsolatok; 

 Bűnmegelőzés, fiatalkorúak bűnelkövetése, a trendek ismerete, esetleges változások 

okainak ismerete, a fiatal bűnelkövetőkkel kapcsolatos rendszer: büntetés-végrehajtás, 

nevelőintézet, pártfogói felügyelet, rendőrségi munka;  

 Fiataloknak szóló, munkaerő-piaci szolgáltatások; a fiatalokkal kapcsolatos 

tájékoztató-segítő tevékenységek tapasztalatai; 

 A civil kapcsolatok rendszere és a fiatalok, a fiatalok szervezetei, illetve a fiatalok 

érdekében, velük tevékenykedő szervezetek helye, szerepe a civil kapcsolatok 

rendszerében, együttműködésekben; 

 Együttműködés a megyei önkormányzatokkal. 

 

Somogy Megye Ifjúsági Térképe nem készíthető el az önkormányzatok közreműködése 

nélkül, sőt a megyéből érkező kezdeményezések jótékony hatással lehetnek a konkrét 

együttműködések előkészítésére, megalapozására. E körben vizsgálni szükséges a Somogy 

megyei kistérségek szerepvállalását (kistérségi ifjúsági koncepciók, szervezeti, személyzeti 

megoldások, költségvetési támogatás, intézményfenntartói tevékenységek, programok, 

támogatások, diákönkormányzatokkal kapcsolatos megoldások). Azokat a beavatkozási 

pontokat, amelyeket a területi önkormányzatok fontosnak tartanak a saját tapasztalataik 

alapján, és azokat a szükségleteket, amelyekben igénylik az együttműködést, támogatásra, 

elismertségre, megerősítésre vagy segítségre van szükségük. 

A fentiekben megfogalmazott célok teljesítéséhez a fiatalok megszólítására és részvételére, a 

fiatalokkal a fiatalok érdekében tevékenykedő hivatásos és önkéntes ifjúsági munkások, 

ifjúságsegítők, ifjúsági referensek, köztisztviselők és intézményekben dolgozó 

közalkalmazottak, szakértők megszólítására, együtt- és közreműködésére van szükség. 

2. Ifjúsági Alap 

 

A fiatalok kezdeményezéseit támogató Alapot úgy kell átalakítani, hogy az a támogatásra 

rendelkezésre álló összeg legalább 30%-a erejéig a fiatalok nem jogi személyiség közösségeit 

is támogathassa. A támogatások prioritásai között a fiatalok részvételére épülő, megyei jellegű 

projekteket kell szerepeltetni. Arra kell törekedni, hogy az Alapból felhasználható összegek 

2014-ig megkétszereződjenek. Somogy megyében az önkormányzatok 17%-a hozott létre 

Ifjúsági Alapot. A városi önkormányzatok pályázatok útján támogatják a civil szervezeteket, 
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elsősorban működési költség támogatása formájában. A községek önkormányzatai helyiség 

biztosításával, illetve anyagilag igyekeznek támogatni a szervezeteket 

3. Somogy Megyei Ifjúsági Civil Tanács 

 

Megoldatlan az ifjúsági érdekképviselet az önkormányzati döntéshozatal előkészítésében, 

holott idős- és civil ügyben már kiépült ennek a formája. Somogy megyében az 

önkormányzatok 41%-a működtet valamilyen formában ifjúsági érdekképviseleti rendszert, 

saját értelmezése szerint. Ennek egy része csak fiatal képviselőkön, szülőkön keresztül 

érvényesül, mely ifjúságpolitikai értelemben nem tekinthető párbeszédnek. A települések 

15%-ában működik diákönkormányzat, gyermek- és ifjúsági önkormányzat, ifjúsági 

tanácsadó testület, diákparlament vagy ifjúsági parlament. A megyeszékhelyen 2001-óta 

működik a Kaposvári Ifjúsági Önkormányzat (KIÖK), melynek feladata: a megyei jogú város 

önkormányzatával való kapcsolattartás; a városi ifjúsági közélet kialakulásának, 

fenntartásának elősegítése; a nyilvánosság megteremtése, a helyi fiatalok számára fórumok 

szervezése, a korosztály önszerveződő közösségeinek a támogatása, a szükséges 

együttműködés kialakítása, kapcsolattartás az ifjúsági közélet helyi szereplőivel; települési 

önkormányzattal való együttműködés, a közös munka segítése, az alpolgármester, valamint a 

képviselő-testület munkájának támogatása, a helyi ifjúsági munka segítése. 

Somogy megyében az önkormányzatok 7%-ban alkalmaznak ifjúsági referenst, ezek egy 

részében összevonva más feladatkörökkel (jellemzően sport). Ahol nincs nevesített ifjúsági 

referens, ott elsősorban a szociális, gyámügyi, sport- és oktatási referens munkakörében 

jelennek meg ifjúsági szempontok. További nehézséget jelent a referensek munkájában, hogy 

nem kizárólag az ifjúsági szempontrendszer képviselete az egyetlen feladatuk az 

önkormányzatok életében, hanem más, hasonlóan fontos területek (oktatási és kulturális 

referensi munkakörök) is a munkájuk részét jelentik. 

A jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződések önmagukban nem képesek (javarészt 

korosztályi összetételük miatt) kellő hatást kifejteni a helyi ifjúság érdekében, ha nem társul 

mellé egy hatékony civil ifjúsági érdekképviselet is. A civil ifjúsági szervezetekben 

összegződő sokrétű gyakorlati tapasztalat, s az érdekérvényesítés elemi szükséglete 

hatékonyan egészíti ki a korosztályi képviseletet, azaz az ifjúsági önkormányzatot egy 

párbeszédrendszeren belül. A kistelepüléseken teljes mértékben hiányzik az ifjúsági 

párbeszédrendszer, az elkötelezettebb önkormányzatok azonban nyitottá válnának a kistérségi 

ifjúsági koordinátorok kezdeményezéseire, így a helyi ifjúsági szervezetek képviselőivel 

néhány településen megindulna a párbeszéd, kezdetben szabályozott formulák nélkül. A 

Somogy Megyei Önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos elkötelezettségét mutatja, hogy 

megjelenik az egyes bizottságok munkájának gyakorlatában is az ifjúságügy. 

A szakmai vélemények egyeztetése, a gyors változásokra szükséges reagálás, az 

együttműködések szervezése, az ifjúságismeret sokoldalú szempontjai megkívánják egy 

állandó, folyamatosan működő tanács felállítását, amely véleményező, javaslattevő 

testületként követi a folyamatokat, a koncepció végrehajtását. Tagjai olyan gyakorló 

szakemberek lennének, akik a legkülönbözőbb területekről látják a fiatalokat, ismerik 
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szükségleteiket és igényeiket, tisztában vannak a lehetőségekkel. (Minta lehet a már évek óta 

jól működő Somogy Megyei Idősügyi Tanács). A tanács rendszeresen ülésezne, tagjait a 

Somogy Megyei Közgyűlés elnöke kérné fel, működtetéséről (a titkári feladatok ellátásáról) a 

megyei ifjúsági referens gondoskodna. 

4. Somogy Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 

A 2010. évben kiírt TÁMOP 5.2.5 B pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy létrehozhassunk 

egy önkormányzati fenntartású ifjúsági információs és tanácsadó központot. A projekt fő célja 

a Somogy Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ, egy humán szolgáltatást 

biztosító ifjúságsegítői intézmény létrehozása, amely új kommunikációs csatornák 

biztosításával járulna hozzá a fiatalok hasznos és kulturált szabadidejének eltöltéséhez. 

Információs és tanácsadó tevékenységével segítené a hozzá forduló fiatalokat mindennapi 

problémáik megoldásában. Szervező munkája révén helyet biztosítana alkalmi 

rendezvényeknek, illetve saját tevékenysége révén önálló programokat szervezne. Az ifjúság 

számára ingyenesen biztosítana: 

 Közérdekű, szabadidős, kulturális és egyéb, a helyi igényekhez igazodó közhasznú. 

jogi, pályaválasztási, pályaorientációs, pszichológiai és egyéb tanácsadásokat. 

 Segítséget nyújtana az ifjúság, különösen annak veszélyeztetett csoportjai számára, 

krízishelyzetek megoldásában. 

 Mentálhigiénés szolgáltatást nyújtókkal folyamatosan kapcsolatot tartana és 

propagálná ezeket a szolgáltatásokat. 

 Tevékenyen közreműködne az önkormányzat által kezdeményezett programok 

megrendezésében. 

 Összehangoltan együttműködne a megye szakmai és kulturális intézményeivel. 

 Információszolgáltatás: kulturális rendezvények, zenei és más programok; sportolási 

lehetőségek, sportrendezvények; közoktatási, felsőoktatási és felnőttképzési 

információk; ösztöndíjak; egészségügyi ellátások; Szociális ellátások; turisztikai 

információk; munkavállalással kapcsolatos tudnivalók. 

A projektben megvalósítható konkrét tevékenységek: 

 Ingyenes Internet használat: Gyors ADSL kapcsolat segítségével bárki barangolhat a 

világhálón, megnézheti e-mail postafiókját. 

 

 Olvasósarok: A helyi és országos napilapok mellett különféle hetilapok és magazinok 

állnának a betérő fiatalok rendelkezésére. 

 

 TV és DVD használati lehetőség: Lehetőség nyílna arra, hogy a betérők DVD filmet 

nézzenek, vagy az éppen aktuális televízió műsort böngésszék. De teret adnánk egy jó 

http://www.ificelpont.hu/celpont_esemeny.htm
http://www.ificelpont.hu/szolgaltatas_tanacsadas.htm
http://www.ificelpont.hu/celpont_partner.htm
http://www.ificelpont.hu/allas_fip.htm
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beszélgetéshez, baráti találkozókhoz és pihenéshez is, egy kulturáltan kialakított 

ifjúsági tér keretein belül. 

 

 Apróhirdetési lehetőség: Bárki kihelyezheti ingyen a hirdetését (albérlet, oktatás, 

zenekar, stb.). 

 

 Jegyelővétel: Jegyárusítás országos, megyei, helyi rendezvényekre. 

 

 Galéria: Célja, hogy minél több fiatal alkotónak tudjunk lehetőséget adni a 

bemutatkozásra. 

 

A központ tanácsadói a jogi kérdésekkel, hivatali ügyintézéssel, pszichológiai problémák 

kezelésével, pályaválasztással, életvezetéssel, munkahelykereséssel, önéletrajz-írással 

kapcsolatos kérdésekben nyújtanának segítséget. A tanácsadótól az információt nem 

információs pulton keresztül kapná a kliens, hanem úgynevezett „kísért információátadás” 

útján. Ez azt jelenti, hogy lenne lehetőség leülni, végiggondolni, megbeszélni a kérdéseket, a 

problémákat. 

Az iroda, létrejöttével kapcsolatot tartana fenn a megye oktatási intézményeivel. A 

hagyományos oktatási struktúrában kevés lehetőséget kapnak azok a non-formális pedagógiai 

módszerek, önismereti, társkapcsolati tréninggyakorlatok, konfliktuskezelési stratégiák, vagy 

emocionális, szociális képességek, holisztikus problémaszemlélet, és a gyermekközpontúság, 

amelyeket az ifjúságsegítő munka mindennapi gyakorlatában eredményesen használ. 

Iskolakampányokkal az osztályközösségekbe elvinnénk ezeket a módszereket, gyakorlatokat, 

szemléletmódot.  

Másik szektorát adná kihelyezett szolgáltatásainknak a különböző rendezvényeken, 

fesztiválokon történő információs és tanácsadó szolgáltatás, a közösségi tevékenységek 

alkalmi megjelentetése is. 

Megyei lefedettségünknek köszönhetően, tagjai lennénk az ifjúsági Információs és Tanácsadó 

Irodák Országos Szövetségének (HAYICO) és az Európai Ifjúsági Információs és Tanácsadó 

Ügynökség (ERYICA) szervezetének. Ebből adódóan feladatunk lenne egy tagszervezeteket 

összefogó hálózat szolgáltatásainak működtetése, szakembereinek képzése, valamint a 

tevékenység bemutatásával, nyilvános és szakmai megjelenésével kapcsolatos demonstrációs 

feladatok ellátása. Ennek érdekében rendszeresen szerveznénk megyei, regionális, és országos 

hatáskörű szakmai találkozókat, konferenciákat, valamint módszertani alap- és továbbképző 

szemináriumokat az ifjúsági információs szolgáltatásokat működtető, vagy azt létrehozni 

tervező szakembereknek, csoportoknak. 

Módszertani központként igyekeznénk összegyűjteni, rendszerezni, és hozzáférhetővé tenni 

az ifjúsági információs és tanácsadó szakma olyan releváns és korszerű hazai és nemzetközi 

tapasztalatait, módszertanát, példáit, amelyek segítséget nyújtanának a szakma belső 

fejlődéséhez és standardjának kialakításához. 
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Ezeken kívül kiemelkedően fontos a megyei ifjúság számára olyan tájékoztató, segítő jellegű 

kiadványok létrehozása, amelyek hozzájárulnak a teljesebb élet megvalósításához (életút-

mutató). Ennek jó példája lehet egy ingyenes információs kiadvány önálló életüket kezdő, 

Somogy megyei fiataloknak, lakókörnyezetükről, a környezettudatos életről. 

Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ a volt Somogy Megyei Művelődési Központ 

épületének 3-4 helyiségében működhetne. 

5. Somogy Megyei Ifjúsági Portál 

 

Hiánypótlásként célszerű, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat a Somogy Megyei Ifjúsági 

Információs és Tanácsadó Központon keresztül olyan ifjúsági portált indítson, amely részben 

a maga sajátos lehetőségeivel hozzájárul a fiatalok informáltságához, számukra is érthetően 

bemutatja a megyeházi eseményeket, szolgáltatás-szerűen segíti probléma-megoldásaikat, 

másrészt felületet biztosít a fiatalok és a megye kapcsolatainak sokoldalú bemutatására. A 

fiatalok kezdeményezéseinek platformja lenne, véleményüknek, nézeteiknek, a megyéről való 

gondolataiknak biztosítana nyilvánosságot.  

A fiatalokat segítő felület egy olyan szolgáltatás lenne, amely a lehető legnagyobb 

teljességgel tartalmazna válaszokat a fiatalokat érintő ügyekben, pl. diákélet (diákhitel, 

kollégiumi férőhely, diákotthoni férőhely, jogok és kötelezettségek az iskola világában, 

diákstátusz sajátosságai), hivatali ügyintézés, egészséges életmóddal kapcsolatos információk, 

munkapiaci információk (szolgáltatások, lehetőségek, alkalmi vagy diákmunka), egyéb 

közhasznú információ. 

VI. Összegzés 

 

A hosszabb távú ifjúságpolitikai koncepció prioritásainak, tartalmainak meghatározásához el 

kell készíteni Somogy Megyei Ifjúsági Térképet. Ehhez meg kell állapítani azokat az 

indikátorokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a folyamatok mérhetőek, az adatok évről évre 

összehasonlíthatóak, a beavatkozások hatásai megítélhetőek legyenek.  

Meg kell vizsgálni egy Somogy Megyei Ifjúsági Portál indításának lehetőségét. Kettős 

funkciójában. Az internetes felület részben a fiatalok tájékoztatását, segítését szolgálná annak 

érdekében, hogy a megye életében jobban eligazodhassanak, másrészt felületet jelent a 

megyével kapcsolatos elképzeléseik megfogalmazására. E funkciókkal a portál a Megyeháza 

és a fiatal polgárok kapcsolatainak kialakítását, fenntartását segíti.  

Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Somogy Megyei Ifjúsági Alapban pályázati 

úton felhasználható összeget hogyan lehet 2011-2014 közötti időszakban növelni, legalább a 

jelenlegi összeg kétszeresére. A pályázati célok között a megyei ifjúsági projektek 

támogatását prioritásnak kell tekinteni. A rendelkezésre álló összeg legalább 30%-ából a jogi 

személyiséggel nem rendelkező ifjúsági kezdeményezéseket szükséges támogatni. 
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A személyes tanácsadás és információ-átadás, valamint a másokkal való kapcsolatok fontos 

intézményeként szükséges megvalósítani a Somogy Megyei Ifjúsági Információs és 

Tanácsadó Központot.  

Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy milyen feltételek szükségesek egy Somogy 

Megyei Ifjúsági Civil Tanács, mint véleményező, javaslattevő testület kialakítására. Ennek 

tagjai az ifjúsági munkával foglalkozókat képviselnék. Tagjai olyan, szakterületükön nagy 

gyakorlattal rendelkező személyiségek, akik a fenntartható fejlődés, az épített és a természeti 

környezet megóvása, a megyei élet, a megyei közszolgáltatások, a fejlesztés, a szociális és a 

kulturális szektorok szakértői.  

Egy megújuló ifjúságpolitikai projekt elindításához konkrét lépésekre van szükség, amelyhez 

a pénzügyi hátteret a következő forrásokból lehet megteremteni. A Somogy Megyei 

Önkormányzat Ifjúsági Alapja (11/2003.(II.27.) KH). A keret összege az évenkénti 

költségvetési rendeletben meghatározottak szerint a Somogy megyei ifjúsági szervezetek 

programjai támogatására fordítandó. Az Ifjúsági és Sport Bizottság rendelkezésére álló keret 

(2010-ben 450.000,-Ft összegben megyei ifjúsági nagy rendezvények, képzések, találkozók 

szervezésére). Hazai pályázati alapok, így a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram; a Mobilitas 

Szolgálat Regionális Ifjúsági Tanácsa által kiosztható támogatások (táborozásra, helyi ifjúsági 

értékteremtő programok támogatására, kistérségi ifjúsági együttműködések támogatására). 

Nemzetközi, Európai Uniós pályázati keretek (így pl. a Lendületben az Ifjúság 2007-2013.). 

A TÁMOP 5.2.5 Gyermek és Fiatalok Integrációs program kerete. A Nemzeti Civil 

Alapprogram, valamint a Nemzeti Kulturális Alap kerete. 

 

A Somogy Megyei Ifjúsági Cselekvési Tervben vázolt elképzelések megvalósításához 

nélkülözhetetlen előfeltétel egy megyei ifjúságpolitikai stratégia kimunkálása, amely 

részletezi a cselekvési tervben bemutatott koncepció véghezviteléhez szükséges gyakorlati 

teendőket. 
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