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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!”
(Tamási Áron: Ábel a rengetegben)

I. Az ifjúságpolitika megközelítése az Európai Uniótól Derecskéig
A hazai és uniós jogszabályi környezet jelenleg nem tartalmaz a fiatalokra, az ifjúsági
korosztályra vonatkozó átfogó, törvény szintű jogszabályt, mégis megjelenik az a
keretrendszer, amely az ifjúsággal kapcsolatos prioritásokat, irányelveket fekteti le az
ifjúságpolitika alkotói, szereplői számára.
Az Európai Unió ifjúsági stratégiájáról szóló bizottsági közleménye (COM [2009] 200) így
fogalmaz: „Az ifjúságot érintő kérdések skálája az EU és a tagállamok szintjén egyaránt
ágazatpolitikákon átívelő megközelítést kíván. Az ifjúságpolitika nem tud előrelépni a többi
ágazattal való eredményes koordináció nélkül. Másrészt az ifjúságpolitika sok területen –
például a gyermek- és családpolitika, az oktatás, a nemek közötti egyenlőség, a foglalkoztatás,
a lakhatás és az egészségügy terén – hozzá tud járulni az eredményekhez. A tagállamoknak
meg kellene fontolniuk, hogy nemzeti szinten, ágazatokon átívelő politikaalkotást
valósítsanak meg. Az ágazatok közötti együttműködést a helyi és regionális szereplők
körében is fejleszteni kellene, hiszen ezek nélkülözhetetlenek az ifjúsági stratégiák
megvalósításához.”1
Az ifjúságpolitika az Európai Unióban alapvetően tagállami hatáskörbe tartozik. Az Új
Nemzedék Jövőjéért Program kísérletet tesz arra, hogy részletesen bemutassa a fiatalok életét
érintő magyar szabályozási környezetet és összhangba hozza az Európai Unió által
megfogalmazott irányelvekkel és állásfoglalásokkal, mint például a Fiatalok Lendületben
Program.
Az Alaptörvény szempontjából az alábbi alapvetéseket szükséges megfogalmazni és elfogadni
az Új Nemzedék Jövőjéért Programmal kapcsolatban: - mint a jogforrási hierarchia legfelső
szintjén álló jogforrás a jogrendszer egészére nézve ad eligazítást. Egyetlen alsóbb rendű
jogszabály sem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel; - az
Alaptörvény teremti meg a gyermekek, fiatalok irányába

1

Európai Unió ifjúsági stratégiájáról szóló bizottsági
közleménye (COM [2009] 200)

6

EFOP-1.2.11-16-2017-000057 „Esély Derecskén”

[Ide írhatja a szöveget]

az állami felelősség alapját. Az Alaptörvényben felsorolt emberi jogok minden magyar
állampolgárra, így a gyermekekre és a fiatalokra is egyaránt érvényesek.
A jogalkotó – felismerve a téma fontosságát, kiemelt helyen, az új alkotmány
preambulumában, a Nemzeti Hitvallásban – a következőképpen foglalkozik az ifjúsággal,
mint az eljövendő nemzedékkel: „Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és
természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek
életfeltételeit.”
Valamint: „Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában.
Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét
naggyá teszik Magyarországot. Az Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a
jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát,
amelyben élni szeretnénk.”2
A 2012. január elsején hatályba lépett Alaptörvényben az alábbi szakaszok említik tételesen a
gyermekeket és a fiatalokat:
L) cikk (1) Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes
elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet
fennmaradásának alapját.
(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást.
(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza.
XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a
fogyatékkal élőket.
XVI. cikk (1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.
(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.
(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja
gyermekük taníttatását.
(4)

A

nagykorú

gyermekek

kötelesek

rászoruló

szüleikről gondoskodni.
2

Az új nemzedék program jövőjéért program - A Kormány
ifjúságpolitikai keretprogramja 2012. -13. oldal
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XVIII. cikk (1) Gyermekek foglalkoztatása – testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem
veszélyeztető, törvényben meghatározott esetek kivételével – tilos.
(2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi
védelmét.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény meghatározza az
önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos főbb feladatait:


13. § (1) bekezdés 15. pont értelmében a helyi önkormányzatok feladata a helyi
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a sport és ifjúsági
ügyek.



6. § a) pont: „A helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság
önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi
közügyekben való széles körű állampolgári részvételt.”

A gyermek és ifjúsági feladatok tartalmát sem az önkormányzati törvény, sem más ágazati
jogszabály nem szabályozza részletesen. Ágazati jogszabályok határoznak meg feladatokat az
önkormányzat számára e területen is.
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület rendeletalkotásának gyakorlatában is
megtalálható a fiatalokat érintő egyes kérdések szabályozása a következő rendeletekben:


a szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról
szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet,



Az I. Rákóczi György Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium intézményben
tanulmányokat folytató fiatalok „Középiskolai diákösztöndíj” támogatásáról szóló
22/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet,



a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
végrehajtásárról szóló 34/2009. (VII. 31.) önkormányzati rendelet.

A helyi rendeletek megalkotásával és erre épülő gyakorlatával az önkormányzat eleget tesz az
ágazati jogszabályokban meghatározott közfeladatainak.3

3

Derecske Város Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2017- 2020. 7. oldal
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II. Ifjúságbarát település ismérvei
II.1. A település ismérvei
Melyik a „településem” tehát? Az, ahol álomra hajtom a fejem, vagy az, ahol az időm
nagyobbik részét töltöm el tanulással, munkával, vásárlással, a szabadidőm szervezésével? A
fiatalokat a helyet könnyen változtató, a helyváltoztatás okait jól kezelő, rugalmas magatartás
jellemzi. Hol vagyok otthon Magyarországon és hol Európában? Európai magyarként hol
vagyok a településem polgára? Identitásom miatt szükségem van a településre. A helyre, ahol
élek. Mindig fontos kérdés az, hogy „hol laksz”, „hol élsz”.
Az előbb említett különböző szempontú meghatározások egyetérteni látszanak abban, hogy a
település olyan emberek által alkotott tér, amelynek elemei egymással kölcsönhatásban
vannak. A lakóterek és a munkaterek, a pihenés és a szabadidő terei vagy az épített és a
természeti környezet egymással elválaszthatatlanul összefüggenek, összetartoznak. Az
ezekben a funkciók szerint elkülönülő terekben keletkező eltérő, sokszor egymásnak
ellentmondó, egymásnak feszülő emberi és közösségi érdekeket a választópolgárok által
megválasztott települési önkormányzat, a lakóközösség próbálja együtt, összhangban tartani.
A település nem azonos a települési önkormányzattal, és a helyi lakóközösség nem azonos a
településen tartózkodók összességével. A helyi település helyi lakóközösségek szövedéke,
ahol a szomszédságnak, a közvetlen környezetnek, a helyi belső határoknak nagyon nagy a
jelentősége! Ebben ott vannak, részt vesznek a fiatalok is. Az eddigi meghatározások
egyszerű összefoglalásaként a településeket tipikusan a következő ismertetőjegyek (címek)
szerint szokás tárgyalni:
• Méret (terület, lélekszám),
• Kor (alapítása/i/),
• Történet (neve és nevének eredete),
• Fekvés (helyi és helyzeti energiák, periférián vagy központban való elhelyezkedés,
megközelíthetőség),
• Jelleg, típus (amelyek közigazgatási és település-földrajzi szempontok szerint eltérnek),
• Alaprajz (amely összefügg kialakulásával, mint pl.
„történeti

településközpont”,

„lakóövezet”),

9
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• Látkép.4
Egy lépéssel közelebb vezet bennünket a problémánk megoldásához az a módszer, amelyet az
Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat által kifejlesztett ún. „Urban Audit módszer”
alkalmaz. Ez a vizsgálati módszer az alábbi egymással összehasonlítható szempontokat
(indikátorokat) alkalmazza:
• Demográfia (pl. a település népesedési adatainak változása: természetes növekedés, fogyás,
el- és bevándorlás),
• Szociális szempontok (pl. szegénység – gazdagság, munkanélküliség),
• Gazdasági szempontok (pl. vállalkozások, befektetések, beáramló tőke),
• Polgári részvétel (pl. egyesületek száma),
• Képzés és oktatás (pl. iskolák, szakképzés, iskolán kívüli képzések),
• Utazás és közlekedés (pl. településen belüli tömegközlekedés, a település megközelítése),
• Információs társadalom (pl. közösségi információ és internet-hozzáférés),
• Kultúra és rekreáció/szabadidő-eltöltés (pl. intézmények, azok típusai).
Ez a 8 indikátor (indikátor-csoport) lényegében összefoglalja mindazon ismereteket,
amelyeket – a fentiekben említett szempontok szerint – mérlegelhetnek a döntéshozók
települési stratégiák megalkotásakor, vagy mérlegelhetek én, aki európai polgárként arról
kíván dönteni, hogy melyik településen kíván letelepedni, élni, boldogulni. Az Urban Audit
egy olyan modell, amely segíthet a településeknek abban, hogy megfogalmazzák terveiket,
stratégiáikat, és mindezt annak ismeretében tehessék, hogy tudják: a hasonló helyzetben lévő,
más európai települések hol is tartanak az adott mutatóikkal. Az Urban Audit a felvett
adatokat összehasonlító táblázatokban teszi közzé. A módszernek az a különlegessége, hogy a
statisztikai adatokat a településeken élők megkérdezése által nyerhető adatok egészítik ki, így
képet kaphatunk arról is, hogy a településen élőknek mi a véleménye élőhelyükről.5
A fiatalok települési kognitív térképének fontos eltérése a felnőttekétől az, hogy elsődlegesen
a szabad terekről készül, és a fiatalok kötelességei által „felvett” térkép elemeit a szabad terek
viszonyítási pontjaival köti össze. Az otthon és az iskola, az edzések helyszíne a kötelességek,
a szórakozáshoz, a lődörgéshez, az aktív megfigyeléshez alkalmas hely, a barátokkal együtt
4

Otthonosan itthon-települési ifjúsági munka – 14. oldal
Mobilitás könyvek A kiadványt Wootsch Péter készítette
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, Budapest, 2009.
5
Otthonosan itthon-települési ifjúsági munka –-15-16. oldal
Mobilitás könyvek A kiadványt Wootsch Péter készítette
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, Budapest, 2009.

10

[Ide írhatja a szöveget]

EFOP-1.2.11-16-2017-000057 „Esély Derecskén”

töltött idők helyszíne a velük közös aktivitásokat befogadó tér a szabadidő viszonyítási
pontja.
„A szabad terek egy településen azokat a tereket jelentik, amelyeket a fiatalok a felnőttek
ellenőrzése nélkül használhatnak” – mondja Bennie Hendriksson, svéd ifjúságkutató.
Ilyen szabad tér lehet az utca, a sportpálya, az iskola melletti városi tér, nagyvárosban a
bevásárlóközpont, a multiplex mozi, a diszkó, a biliárd-terem, azok a helyek, ahol a fiatalok
másokkal találkoznak, ahol „az idejüket töltik”. A szabad terek közel vannak a fiatalokhoz, és
általuk közvetlenül elérhetőek. Elérésükhöz sok esetben nincsen szükség feltételekre. Nem
kell belépti díjat fizetni, nem kell belépési nyilatkozatot kitölteni, nem szükséges előre jelezni
az érkezésünket.
A település egyéb tereinek eléréséhez, igénybevételéhez vagy használatához különböző
feltételeket kell teljesíteniük, amelyek egy részét – mert ezeket a feltételeket nem reájuk
szabták – egyszerűen nem képesek teljesíteni, vagy eleve nem akarják teljesíteni őket, hiszen
ez olyan szabályok betartását kívánja meg tőlük, amelyektől idegenkednek. A városi utcai
sportok (bringa, gördeszka, break-dance), a városi utcai művészetek (a graffiti, a tag) sokszor
nagyon is látható jelekkel emelik ki a fiatalok által használt szabad tereket a környezetükből.
A fiatalok térhasználatuk során sokszor olyan információkkal rendelkeznek a településekről,
amelyekről a felnőttek nem is gondolkodnak. Az például, hogy a fiatalok szívesen
kerékpároznak egy városban, sokszor azt jelenti, hogy jobban ismerik a városi közlekedés
lehetőségeit és korlátait, mint azok a felnőttek, akik többnyire gépkocsiban ülve alkotják meg
a maguk kognitív térképét. Ezeknek a kognitív térképeknek számos egyéni változata lehet, de
gondoljunk arra, hogy ezeket a fiatalok nagyon is „egyeztetik” egymással. A fiatalok egy
település közös mentális térképével rendelkeznek. Gondoljuk el, hogy a „közös
mentális/kognitív térkép” megalkotása milyen izgalmas feladat! Képzeljük csak el, milyen
lenne, ha a település megismerését a különböző generációk kognitív térképeinek
összehasonlításával kezdenénk!
Rámutattunk arra, hogy a fiataloknak a településükről készített mentális/kognitív térképét a
szabad terek és az azokban történő események sorozata
alakítja–formálja. A településhez való kötődésüket, a
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települési környezethez való viszonyulásaikat ez mindenképpen befolyásolja.
Nézetünk szerint ifjúságbarát település az, ahol:
• Kiegyensúlyozottak a különböző társadalmi csoportok közötti viszonyok („öszszetartó helyi
társadalom”) – a fiatalok éppen úgy természetes társadalmi csoportot alkotnak, mint az
idősebbek, mint a vállalkozók, mint a munkaképesek, mint a választásra jogosult polgárok
stb., és ezt a település így is veszi tudomásul.
• Ennek látható következményei vannak arra, hogy a település mikor, hol, hogyan számít a
fiatalokra, hogy milyen módon fejezi ki azt, hogy számít rájuk – vagyis a településen élők
számítanak a fiatalok energiáira, cselekvőképességére.
• Ebből következően a település megértően kezeli a fiatalok akcióit, és a problémakezeléshez
kialakult légkör lehetővé teszi azt, hogy a fiatalokra, mint a saját maguk által okozott
problémák megoldásában közreműködni képes csoportra gondoljanak. – A különböző
korosztályokhoz tartozók közötti egyensúly megteremtése korántsem egyszerű feladat.
• Vannak olyan fiatalok, akik azért hallatják a hangjukat, mert a településen meghallják és
meghallgatják őket, és mert a jelenlétükkel számolnak a település életében.
• Vannak olyan civil szervezetek, amelyek a fiatalok részvételével és érdekükben működnek,
és tevékenységük a település életének természetes része – a település elfogadja, bátorítja és
támogatja működésüket, és ők a helyi civil társadalom természetes részei.
• Ezért a településen élő társadalmi csoportok képviselői között a fiatalok szószólói és civil
szervezetei másokkal egyenrangúak.
• A település más társadalmi csoportjai nem féltékenyek arra, hogy a fiatalok társadalmi
csoportjai velük azonos súllyal megjelennek a település életében.
• Vannak olyan „meghatározó felnőttek”, akik szavaikkal, tetteikkel és önként segítenek a
fiatalabbaknak rokoni–vérségi, illetve gazdasági érdekeltség nélkül.
•

A település terei a fiatalok sajátos igényeinek és

szükségleteinek a rendelkezésére (is) állnak, és a
település el- és befogadja a fiatalok igényei és
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szükségletei által kialakuló, az együttlétükre teremtett tereket.
• A települési önkormányzat gondot fordít arra, hogy a fiatalok sajátosságainak megfelelő
problémafeltáró és problémamegoldó rendszereket működtessen, és ez áthatja az
önkormányzat fenntartásában működő intézmények tevékenységét, szempontként jelen van a
források tervezésének és azok elosztásáról szóló döntéseknek a folyamatában, és ezt az
önkormányzat közösségi szükségletként veszi figyelembe.
Ehhez intézményes megoldások, vagyis kiszámítható, áttekinthető, tartós és demokratikus
(azaz részvételre tekintő) viszonyok, és ezeket építő és fenntartó feltételek kellenek, amelyhez
pedig „ifjúságbarát” települési önkormányzatra van szükség. 6

II.2. A mai ifjúság ismérvei
Mi okozhat nehézséget manapság? Mások-e a mai fiatalok? Más szempontokat kellene
mérlegelnünk a megértésükhöz vagy a társadalmi helyzetük megítéléséhez? Mire kellene
tekintettel

lennünk

a

társadalmi

helyzetünkből

következő

szubjektív

ifjúságkép

kialakításakor? És mire kellene tekintettel lenniük az általuk választott módszertant alkalmazó
kutatóknak a kutatói/objektív ifjúságképek megalkotásakor?
1. A fiatal generációk számos esetben mások, mint elődeik voltak – manapság az élet
számos területén élesen megkülönböztethetőek az elődeiktől:
• az akcelerációs folyamatok felgyorsultak, a fiatalok biológiai értelemben előbb érnek,
•

a kulturális területeken, az önkifejezés és önreflexiós módokban – pl. nyelvi kódok,

kommunikációs eszközök használata – gyökeres változások zajlanak,
•

az IT (vagyis Information Technology, azaz információs technológia) világában való

jártasság és képességek annak önálló, kreatív alkalmazására,
•

bizonyos viszonyrendszerek megváltozása (korai önállósodás az ügyek intézésében –

mobiltelefon, a pénzhez való viszony megváltozása – bankkártya-használat, a felelősség korai

6

Otthonosan itthon-települési ifjúsági munka – 24-25 oldal
Mobilitás könyvek A kiadványt Wootsch Péter készítette
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, Budapest, 2009.
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vállalása – vezetői jogosítvány megszerzése, amilyen korán csak lehet),
• a hagyományos részvételi formáktól való elfordulás, eltávolodás – de új formák keresése,
amelyet – módszertani bizonytalanságok és szempontok rögzülése miatt – nem tudunk
érzékelni,
• sokszor azt tapasztaljuk, hogy a személyes találkozók – bár nagyon fontosak – helyébe
virtuális közösséghez való tartozás lépett („kommunikálok veled, tehát vagyok” – mondja sok
fiatal, és ehhez nem látja annak szükségét, hogy a beszélgetőtárs szemébe nézzen, mert
internet-teremtette felületek segítségével, virtuális terekben kommunikál „vele” – SMS,
MMS, Facebook, blog, fájlcsere, MP3 stb.),
• máshonnan és másképpen szerzik be az információkat, mint az idősebbek (a hagyományos
információ-forrásokat már egyszerűen nem használják – ezeknek nincsen a számukra
referencia-értéke, ezzel szemben más forrásoknak referencia-értéke van).
2. Igen, mások, mert a korszak megváltozott:
• globalitás – a fiatalok jó hatásfokkal beszélnek idegen nyelveket (az idősebbek többsége
azonban nem beszéli az angolt, a németet, a franciát),
• a fiatalok szívesen és könnyedén, természetesen utaznak (az idősebbek többsége nem); a
fiatalok szívesen örökítik meg az utazásaik élményeit fotókon (az idősebbek egyszerűen nem
értenek az „adott pillanatot most örökítem meg” technikáihoz),
• a fiatalok másként kötődnek élőhelyükhöz: könnyedebben távoznak onnan, és egyszerűbben
– érzelmektől mentesebben – érkeznek vissza (az idősebbek nem),
• a fiatalok érzékenyebben követik a változásokat (és e változásokat sokszor egy egész
tudatipar közvetíti a számukra),
• a fiatalok gyorsabban reagálnak a divatokra (és ezeket egy új és ipari méretű gépezet
közvetíti a számukra) – ez hatással van a közös tereikben történő dolgokra,
• mindezek miatt a fiatalok sokkal könnyebben értik
azokat a kortársaikat, akik velük egy időben, de nem
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feltétlenül egy helyen (nem egy országban, nem azon a településen) élnek,
• ugyanakkor egy korcsoporton belül, egy generáción belül sokkal élesebbek a különbségek
szociális-kulturális-gazdasági értelemben (eltávolodás a kortársak megértésétől az eltérő
helyzet miatt).
Erre az ifjúsági munkának tekintettel kell lennie. Erre figyelnie kell mindazoknak, akik a
fiatalokra mint egy-egy szakpolitika alanyaira, klienseire gondolnak.7

III. Derecske Város Önkormányzata, mint ifjúságbarát önkormányzat
Ahogyan az a jelen dokumentum I. fejezetéből is kiderül ma Magyarországon nincsen önálló
ifjúsági törvény. Ebből következhetne az a megállapítás, hogy a fiatalokért való cselekvés
lehetőségei szűkösek, és a feltételek javítását elsősorban az Államtól, a törvényhozóktól
kellene várnia az önkormányzatoknak. Sok települési önkormányzat küzd a feltételek és a
költségvetési lehetőségek szűkösségével, amely miatt a kötelező önkormányzati feladatok
színvonalas ellátása is nehézségeket okoz számára. Közülük sokan mondják, hogy az ifjúsági
ügyeket, mint választható feladatot már csak erejükön felül vállalhatják, és arra várnak, hogy
ezekhez az állami költségvetés hathatósabb, kiszámíthatóbb, láthatóbb támogatást nyújtson.
Más települési önkormányzatok az ifjúsági terület állami és önkormányzati feladatainak
törvényi meghatározása nélkül is ifjúsági cselekvési terveket fogadnak el, programokat
indítanak el, figyelnek a fiatalok véleményére. A fizikai és pénzügyi feltételek szűkössége
mellett sokszor szemléleti akadályokat is tapasztalunk. Sokan gondolják úgy, hogy a Család
vagy az Iskola mellett talán nincsen szükség arra, hogy a fiatalokkal külön is foglalkozzunk.
Mi nem osztjuk ezt a felfogást. Úgy gondoljuk, hogy egy településnek és közösségének
elsődleges érdeke az, hogy a fiatalok otthonosan érezzék magukat ott, ahol élnek. Csak így
várhatjuk el tőlük, hogy alkotó energiáik a település közösségében hasznosuljanak, hogy a
közösség életének minőségét javító erőforrássá váljanak.
Szerintünk azt, hogy egy települési önkormányzat mit tud és mit akar tenni az ott élő
fiatalokért, hogy a velük közös cselekvések számára milyen feltételeket teremt, nem a
jelenlegi jogszabályi környezet határozza meg. Nincsen
7

Otthonosan itthon-települési ifjúsági munka – 67-68. oldal
Mobilitás könyvek A kiadványt Wootsch Péter készítette
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, Budapest, 2009.
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ma a Magyar Köztársaságban annak törvényes akadálya, hogy egy települési önkormányzat
elkötelezett,

tudatos,

tervszerű,

a

helyi

sajátosságokra

és

szükségletekre

tekintő

ifjúságpolitikát valósítson meg. Ezt persze a költségvetési nehézségek nehezíthetik, de
valójában a felismerések cselekvésre váltásához szükséges bátorság korlátozza igazán.8
Derecske Város Önkormányzata eddig is elkötelezett, tudatos a helyi sajátosságokra és
szükségletekre tekintő ifjúságpolitikát próbált képviselni.
Ezt támasztja alá például az ifjúság számára a kultúra, oktatás és sport területén Derecske
Városában biztosított lehetőségek tárháza.
A már meglévő lehetőségeknek teret engedő önkormányzati szerepvállalás mellett
kiemelkedőek Derecske Város Önkormányzatának a város fejlesztése (építkezések
megvalósításával és mind szolgáltatások bevezetésével) érdekében tett azon határozott
intézkedései, amelyeknek első számú nyertesei a derecskei fiatalok, a derecskei ifjúság.
Derecske Város Önkormányzata az elmúlt három évben rengeteg pályázatot nyújtott be,
melyek nagy része ma már a kivitelezés fázisában van.
A derecskei ifjúság életét, jövőjét közvetlenül a teljesség igénye nélkül az alábbi projektek
érintik:
-Derecske Város Önkormányzatának eddigi legnagyobb, jelenleg már a megvalósítás
fázisában lévő projektje a TOP-2.1.2-15 kódszámú Zöld Város kialakítása Derecskén című
projekt.
A központi területek megújításával a cél egy olyan egységes arculatú, fenntartható
Városközpont megteremtése volt, amely a sajátos szerkezetét megőrzi, ugyanakkor lehetővé
teszi a modern kisvárosi életformát, az egyes szolgáltatások gyors és egyszerű elérhetőségét,
megteremtve ezzel a fiatalok részére is modern közösségi terek kialakítását.
A tervezés során a cél egy olyan városközpont megteremtése volt, ami gyalogosan és
kerékpárosan is bejárható. A létrejövő fórum alkalmas lesz valamennyi korosztály, többek
között a fiatalok pihenésére, aktív kikapcsolódására. A beruházás megteremti a különböző
funkciójú épületek, így például a volt magtárból kialakítandó vendéglátóhely belső tereinek
fórumhoz való kapcsolódását, játszótérrel, burkolatba süllyesztett szökőkúttal, nagyobb
gyepfelület kialakításával teszi majd vonzóvá a teret.

8

Otthonosan itthon-települési ifjúsági munka -7. old
Mobilitás könyvek A kiadványt Wootsch Péter készítette
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, Budapest, 2009.
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- Derecske egyik városrészének, az „Ürgésnek” a közvetlen fejlesztését célozta meg a TOP5.2.1-15 kódszámú Közösségi Innovációval és Társadalmi Összefogással a Rehabilitált
városrészért - komplex fejlesztés az „Ürgésben” című projekt. Ezen projektnek is nyertesei a
fiatalok, leginkább ebben a városrészen élők.
A szegregátum frekventált helyén az itt élők számára könnyen elérhető területen kialakításra
kerül egy közösségi sport- és szabadidő tér. A kialakításra kerülő terület a közösségépítő
programok rendezvények zömének helyszíneként szolgál majd. A közösségfejlesztési
tevékenység legfontosabb színtere a sport- és szabadidő tér, melynek kialakítása e projekt
tevékenysége. A terület kialakításának célja az aktív sporttevékenység lehetőségének
biztosítása mellett, a kialakított padokkal és főzőhelyekkel egy olyan terület, mely alkalmasint
a városrész lakosságának kikapcsolódását, rendezvények, közösségi programok kialakítását
teszi lehetővé. Az aktív mozgás és kikapcsolódás lehetőségének megteremtése mellett – az
igényfelmérés tapasztalatai alapján mutatkozó igény mentén – itt tervezzük biztosítani egy
„virtuális közpark” jelleggel a terület ingyenes wi-fi ellátottságát, kiegészítve a foglalkoztatást
elősegítő programelemekben ("Okostelefonok, táblagépek használata a mindennapokban"
tanulási program) megvalósuló tevékenységekkel.
-

Az

EFOP-3.9.2-16

kódszámú

„Mindentől

messze,

a

szívhez

közel”

humán

kapacitásfejlesztés a Derecskei mikrotérségben című pályázat közvetlen célcsoportja a
Derecskei mikrotérség településein élő (Derecske, Létavértes, Hosszúpályi, Kismarja,
Monostorpályi) gyermekek és fiatalok, és családjuk, (különös tekintettel a hátrányos
helyzetűekre) valamint a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek. A humán
kapacitásszolgáltatások a célcsoporthoz tartozó fiatalokat is érinti.
-Az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosítószámú, „Esély Derecskén” című projekt
megvalósítása tükrözi leginkább Derecske Város Önkormányzatának a fiatalok iránti
elkötelezettségét.
Magyarország Kormánya a vidék népességmegtartó képességének javítása, a vidékről történő
„minőségi elvándorlás” megakadályozása érdekében a Strukturális Alapok, ezen belül is az
Európai Szociális Alap keretében támogatott, EFOP-1.2-11-16 kódszámú, „Esély Otthon”
című felhívást (a továbbiakban: Felhívás) tette közzé az
önkormányzatok számára, annak érdekében, hogy a
vidéki fiatalok részére reális alternatívává váljon a
helyben maradás, illetve az oda költözés. A Felhívás a
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család társadalmi szerepének megerősítését, a gyermekek és fiatalok képességeinek
kibontakoztatását, a társadalmi együttélés erősítését, továbbá a fiatalok vidéken, helyben
maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatását célzó
intézkedések beavatkozásain keresztül kíván kapcsolódni az Erőforrás Fejlesztési Operatív
Programhoz (EFOP).
Derecske Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő jogosult volt pályázatot benyújtani
az EFOP-1.2.11-16 kódszámú Felhívásra, tekintettel arra, hogy Derecske Magyarország
kevésbé fejlett régiójában elhelyezkedő település.
Derecske

település

a

kedvezményezett

települések

besorolásáról

és

a

besorolás

feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete értelmében
jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé tartozik. A kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete Derecske
települést a komplex programmal fejlesztendő derecskei járásba sorolja.
Derecske Város Önkormányzatának az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosítószámú, „Esély
Derecskén” című támogatási kérelmét az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra
alkalmasnak minősítette.
Derecske Város Önkormányzata a pályázat keretében 10 lakást kíván felújítani, kialakítani és
ezzel lakhatási támogatást tud majd biztosítani derecskei fiataloknak.
A pályázattal 6 ösztönző program is megvalósításra kerül:
-

hazaköltözők támogatása,

-

Derecskén munkát vállalók támogatása,

-

induló vállalkozások támogatása,

-

gyermekvállalás támogatása,

-

Derecskén lakó és dolgozók támogatása,

-

Hiány szakmában a településen elhelyezkedők támogatása.

Derecske Város Önkormányzata Kedvezményezettként a projekt keretében meg kívánja
valósítani a Felhívásban önállóan támogatható tevékenységként meghatározott, a fejlesztési
célterületen megvalósuló, a fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok
tervezett dokumentálását és disszeminációját, a jelenlegi
jó

gyakorlat

bemutatását.

E

tevékenységbe

a

Kedvezményezett a Derecske településen élő, illetve
lakóhelyként Derecske települést választani szándékozó
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16-35 éves fiatalokat (beleértve a településről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint
a letelepülő fiatalokat) kívánja bevonni. A tevékenység célja az, hogy a derecskei fiatalok
településen maradását elősegítése a helyi adottságok és lehetőségek megismerése révén,
továbbá az, hogy a Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodáját gyakorlatként meghonosítsa,
támogatva ezzel a technikai segítségnyújtással a célcsoport tagjait.

IV. Meglévő jó gyakorlatok fenntartása és új jó gyakorlatok kialakítása
Derecskén
A Helyi és Regionális Önkormányzatok Európai Kongresszusa (CLRAE) 2006. februárjában
európai települések képviselőivel megtartott konferenciájának egyik szekciója „A fiatalok
meghódítják a szociális tereket – részvétel és bevonódás helyi szinten” címet viselte. A
résztvevők megállapították: „a részvételnek a konkrét élethelyzetekhez és környezethez kell
kapcsolódnia, ahol a fiatalok tartózkodnak, élnek. A szükségleteiket és érdekeiket, a
lehetőségeiket és a bennük rejlő erőforrásokat úgy kell felhasználnunk a fejlesztésekben, hogy
komolyan vesszük őket. Nagyon sok jó példát ismerünk arra, hogy a fiatalok rendkívüli
felelősséggel vettek részt közvetlen lakókörnyezetük alakításában, és eredeti megoldásokkal
foglalták el a tereket.
A pozitív helyi, települési hozzáálláson felül azonban mindenképp szem előtt kell tartanuk azt, hogy a

vidéki fiatalok (elsősorban a kisebb településeken élő fiatalok) lehetőségeiket tekintve az élet
számos területén hátránnyal indulnak. Mind a számukra rendelkezésre álló – oktatási,
egészségügyi, kulturális – szolgáltatások, mind a munkalehetőségek, az infrastrukturális
feltételek és közösségi aktivitások tekintetében egy falusi/vidéki fiatal eltérő, kedvezőtlenebb
helyzetben van, mint egy nagyobb településen élő fiatal. Ebből adódóan magas az elvándorlás
a vidéki fiatalok, és különösen a képzettebb, alkalmazkodó képesebb rétegek körében, amely
a vidéki térségek egy részének elöregedéséhez, szociokulturális közegének romlásához és a
szolgáltatások, közszolgáltatások eróziójához vezet, amely egyfajta öngerjesztő folyamatot
(ördögi kört) alkotva még tovább szűkíti a vidéki fiatalok életesélyeit, és növeli az
elvándorlást. A kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok jelentős része nem találkozik a helyben
található munka-, illetve vállalkozási lehetőségekkel,
így saját életpálya terveiknél nem is veszik figyelembe
azokat. A helyi lehetőségek ismeretén túl sokszor
hiányoznak azok a karrier és életpálya alakítási
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ismereteik és készségeik, amelyek segítségével a helyi lehetőségeket kihasználva érhetnék el
a vágyott életminőséget.9
A cselekvési program ezen fejezetében néhány területet (állampolgári aktivitás, álláskeresés,
karrier, sport, kultúra, szórakozás) érintve próbáltuk megtalálni azon már meglévő, derecskei
működő jó gyakorlatokat, amelyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ma a derecskei
fiatalok elmondhassák a már jól ismert „Derecske, a város ahol jó élni” mondatot.
Emellett számos új, „meghonosításra” váró jó gyakorlat bevezetését is megterveztük,
amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a derecskei fiatalok még otthonosabban,
komfortosabban érezhessék magukat.
Az új jó gyakorlatok vonatkozásában cselekvési terveket is készítettünk a könnyebb
megvalósíthatóság érdekében.
A jó gyakorlatok részletezése előtt fontosnak tartjuk, hogy rendszerezzük azt, hogy melyek
azok az ismérvek, amelyek egy pozitív irányú cselekvést jó gyakorlattá tesznek?
A jó gyakorlat:
- legyen sikeres;
- legyen innovatív;
- rendelkezzen sokszorosító hatással és/vagy alkalmazható lehessen más területekre is;
- legyen fenntartható.
A jó gyakorlat egy cselekvési minta, egy folyamat, egy módszer melyben a:
- sikeres – azt jelenti, hogy egy bizonyos célra vonatkozóan pozitív eredményekkel tud
szolgálni,
- innovatív – azt jelenti, hogy valami újat valósítottak meg. Az, hogy valami innovatív, azt is
jelenti, hogy új vagy az eddig létezőktől különböző megoldásokat tud kínálni az adott
szektorban, területen vagy közösségben. A megoldások lehetnek teljesen újak vagy más
területekről behozott egyesített tudásokon is alapulhatnak. Az innováció megtörténhet a
folyamatban (intézkedések, tartalmak, módszerek, megközelítések, eszközök), a tárgyban (új
érdekterületek, új célcsoportok) vagy a kontextusban
9

Magyarország Kormányának „Esély Otthon” című,

EFOP-1.2.11-16 kódszámú felhívása, 5.old.
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(adaptáció vagy a jelenlegi körülmények fejlesztése, hálózatok indítása);
- rendelkezzen sokszorosító hatással és/vagy alkalmazható lehessen más területekre – azt
jelenti, hogy vagy horizontálisan látható, kommunikálható, megosztható (disszemináció)
és/vagy vertikálisan integrált és alkalmazható rendszerekre és törvényekre;
- fenntartható – azt jelenti, hogy a saját működését segíti elő: (megteremtette az igényt,
elfogadták, mint szolgáltatást, és/vagy képes a társadalom fejlesztését szolgálni).
A jó gyakorlat tehát (angolul best practice) jelen esetünkben egy módszer vagy tevékenység,
amely olyan

újszerű,

építőjellegű

megközelítéseket,

technikákat

tartalmaz,

amely

bizonyíthatóan vagy már bizonyítottan hozzájárul az adott szolgáltató pont minőségi
színvonalának emeléséhez és más szolgáltató pont számára is átvehető példaként szolgálhat.
A jó gyakorlat tehát adott szakmai kritériumoknak megfelelő innováció, oktatási, pedagógiai,
szervezetfejlesztési, programszervezői stb. gyakorlat, amely a szolgáltató pontok szakmai és
menedzsmentet érintő fejlesztőmunkáját az egyéni fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja.
Az átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által is elismert ifjúsági szolgáltatásként,
programként képes működni, keresésének és implementációjának lényege tehát a sikeres
adaptáció, a saját szolgáltató pont működésbe való beépítés.

IV.1. Állampolgári aktivitás
IV.1.1. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat kialakítása Derecskén
Derecske Városában jelenleg nem működik gyermek és ifjúsági önkormányzat, azonban
amennyiben Derecske Város Önkormányzata nagyobb szerepvállalást kíván biztosítani a
helyi fiataloknak, akkor az egyik leghatározottabb döntés egy gyermek és ifjúsági
önkormányzat kialakításához a feltételek biztosítása. A helyi fiatalok részvételének
biztosításához formákra van szükség.
IV.1.1.1. Megvalósítandó JÓ GYAKORLAT
A gyermek- és ifjúsági önkormányzat a település fiataljainak érdekérvényesítése céljából
alapított társaság. Az a célja, hogy segítse az általa képviselt korosztály helybéli (családi,
szabadidős, iskolai stb.) életét, szervezze a korosztályi és a korosztályok közötti kapcsolatokat
és

elősegítse

az

általa

képviseltek

helyi

érdekképviseletét minden lehetséges és szükséges
helyzetben, de elsősorban a település egészéért felelős
"felnőtt"
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A települések gyermek és ifjúsági önkormányzatainak tagjait a helyben lakó fiatalok teljes
köréből meghatározott időre, titkos módon választják. A választást olyan aláírásgyűjtő
kampány előzi meg, amelynek során a megfelelő számú javaslatot dokumentáló fiatalok
képviselőtestületi vagy polgármesteri jelöltek lesznek. A jelöléshez elegendő javaslatok
számát a fiatalokból álló, de a választásban nem érdekelt Választási Bizottság határozza meg,
és ez az önkéntesekből álló testület bonyolítja a jelöltek különféle gyűlések során szervezett
bemutatkozását is.
Ezek az alkalmak nemcsak a bemutatkozásra és az ismerkedésre, hanem a jelöltek
szándékainak elmondására és a gyűlés résztvevői által elmondott tennivalók összegzésére is
valók, hiszen csak a személyek és a programok ismeretében lehet a szavazásra jogosultaknak
választaniuk.
A választás egyénileg és titkos módon történik, hasonlóan a felnőttek választásának
körülményeihez. A szavazatokat a fiatalok köréből előre kiválasztott Szavazatszámláló
bizottság

összesíti,

ennek

vezetője

hirdeti

ki

az

eredményt.

A

megválasztott

jelöltek képviselők lettek, akiknek vezetője az ugyancsak közvetlenül, lehetőleg több jelölt
közül

megválasztott

gyermek

és

ifjúsági

polgármester.

A település gyermek és ifjúsági önkormányzata általában a 12-14 éves kortól a 30-35 éves
korig

terjedő

korosztály

helyi

érdekképviseleti

szervezete.

A település gyermek és ifjúsági önkormányzatnak a "felnőtt" testülettel szoros
együttműködésben kell dolgoznia, hiszen a felnőttek önkormányzata a település minden
ügyében, így a gyermekek és a fiatalok életét meghatározó valamennyi kérdésben is
illetékesek. A gyermekönkormányzat értelme éppen abban van, hogy a fiatalokat érintő
ügyek mindegyikében a képviselő-testület tanácsadó, konzultatív csapata legyen. Jó lenne, ha
a gyermek és ifjúsági önkormányzatok működésük során nemcsak az amúgy is terítékre
kerülő ügyekhez szólhatnának hozzá, hanem korosztályuk érdekeinek megfogalmazóiként
maguk is javasolnának megoldásra váró kérdéseket. Ezt a lehetőséget nemcsak a település
önkormányzatának működési szabályaiban, hanem a gyermek és ifjúsági önkormányzat
működését

meghatározó

szabályrendszerben

is

le

A gyermek és ifjúsági önkormányzat szervezeti és
működési szabályzat lehetséges (minta) tervezete jelen
cselekvési program 1. számú függelékét képezi.
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IV.1.1.2. Megvalósító adatai
Név: Derecske Város Önkormányzata
Székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Telefonszám: +36-54-410-078
Fax: +36- 54- 548-089
Email: titkarsag@derecske.hu
Vezető neve: Bakó István polgármester
Kontakt

személy

neve,

elérhetősége:

Pásztor

Katalin

ifjúsági

referens,

pasztor.katalin@derecske.hu
IV.1.1.3. Megvalósító bemutatása
„Derecske Város Önkormányzata jogi személy. Önállóan, demokratikusan gyakorolja a
közhatalmat. Szabadon igazgatja a feladat és hatáskörébe tartozó közügyeket. Gondoskodik a
helyi közszolgáltatásokról.
Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a
képviselő-testület bizottságai, a Derecskei Polgármesteri Hivatal és a jegyző biztosítják.
A képviselő-testület tagjainak száma 9 fő, amely a megválasztott 8 települési képviselőből és
a közvetlenül megválasztott polgármesterből áll.”10
IV.1.1.4. Megvalósítandó jó gyakorlat kialakításában résztvevők, célcsoport
Természetesen mindenki, de elsősorban a fiatalok maguk, hiszen a gyermek és ifjúsági
önkormányzat miattuk létjogosult.
Segítenie kell a képviselő-testületnek, hiszen együttműködésük, a tőlük kapott jogosítványok
és anyagi támogatásuk nélkül az ez által fölkeltett aktivitás hamar alábbhagyhat.

10

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3)-(5) bekezdés
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Segítő a polgármester és a jegyző, aljegyző, ifjúsági referens.
Segítők az iskolák, a művelődési központ és a könyvtár munkatársai, a helybéli vállalkozók, a
szülők, és segítő lehet minden polgár."Segítség" alatt nem szükségképpen anyagiakat, hanem
cselekvő együttműködést értünk: részvételt a rendezvényeken és az elhatározott akciókban.
Szükségesnek látszik településenként 1-1 olyan felnőtt segítő, aki folyamatosan mellettükmögöttük áll, aki az általuk kitalált és szervezett folyamatok teljességét ismeri, akihez bátran
fordulhatnak bármikor, és aki koordinátora lehet az alkalmanként besegítő más felnőtteknek
is. A helybéli felnőtt segítő olyan önkéntes, aki rendelkezik a felnőtt testülettől kapott
meghatalmazással. Ez kiemeli őt civil helyzetéből és intézkedőképessé teszi saját munkahelyi
kapcsolatrendszerén túl. Csak ekkor várható, hogy valódi támasza legyen a gyermekek
társaságának.
IV. 1.1.5. Megvalósítandó jó gyakorlat kialakításának tervezett kezdete, helyszíne
2019. április 01. Derecske Város közigazgatási területe.
IV. 1.1.6. A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (a továbbiakban: GYIÖK)
kialakításának Cselekvési Terve
Végrehajtandó

feladat Határidő

megnevezése
GYIÖK
kapcsolatos
illetve
kapcsolatos

kialakításával 2019. január
dokumentumok,
kialakításával
döntések

előkészítése és a Képviselőtestület elé való előterjesztése

24

Szükséges

Végrehajtásért

anyagi forrás

felelős megnevezése

-

Pásztor

Katalin

ifjúsági referens
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GYIÖK
szükséges

működéséhez 2019. február
anyagi

források

van, szükséges Bakó
biztosítani

István

polgármester

meghatározása és biztosítása a
költségvetési rendeletben

25

GYIÖK választással kapcsolatos 2019. febrruár- -

Pásztor

teendők koordinálása

ifjúsági referens

2019. május

Katalin
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IV.2. Álláskeresés, karrier
IV.2.1. Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodájának jó gyakorlatként történő
meghonosítása
Az ifjúsági munka egyik legismertebb formája az ifjúsági információs és tanácsadó irodák
működtetése, amelyek különböző alacsonyküszöbű szolgáltatásokkal (például életvezetési,
párkapcsolati, pályaválasztási tanácsadás) várják a fiatalokat.
Az ifjúsági és információs irodák információt, segítséget adnak és ezen szolgáltatásokon
keresztül közvetve hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok jobban megértsék a társadalmi
folyamatokat, tájékozódjanak a számukra is elérhető lehetőségekről, annak érdekében, hogy
hasznos és cselekvő tagjai legyenek a társadalomnak, illetve sorsuk és életük alakítása is
tudatosabbá váljon. 11
IV.2.1.1. Megvalósítandó JÓ GYAKORLAT
Derecske Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosítószámú, „Esély
Derecskén” című projekt (a továbbiakban: projekt) Kedvezményezettjeként meg kívánja
valósítani a Felhívásban önállóan támogatható tevékenységként meghatározott, a fejlesztési
célterületen megvalósuló, a fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok
tervezett dokumentálását és disszeminációját, a jelenlegi jó gyakorlat bemutatását. A
tevékenység célja az, hogy a derecskei fiatalok településen maradását elősegítse a helyi
adottságok és lehetőségek megismerése révén, továbbá az, hogy a Munkanélküli Fiatalok
Tanácsadó Irodáját (a továbbiakban: MUFTI) gyakorlatként meghonosítsa, támogatva ezzel a
technikai segítségnyújtással a célcsoport tagjait.
Derecske Város Önkormányzata a projekt keretében a Derecske településen élő, 16-35 éves
korosztályba tartozó fiataljainak helyben maradása érdekében kiemelten fontosnak tartja,
hogy a munkanélküli fiatalok a MUFTI-tól minél több segítséget megkapjanak abból a célból,
hogy minél hamarabb bekerüljenek, vagy vissza kerüljenek a munka világába.
A tevékenység, illetve a foglalkozások célja, hogy:


a résztvevők szert tegyenek olyan kommunikációs készségekre, melyek segítik
álláskeresésüket,

11

26
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szituációs játékokon keresztül megismerjék az interjúztatás főbb szabályait,



teszt kitöltésén keresztül önismeretük, önbizalmuk fejlődjön,



megismerkedjenek a legmodernebb önéletrajz típusokkal, otthoni munka keretein
belül minden klubtagunk egy általa kiválasztott önéletrajztípuson keresztül
aktualizálja önéletrajzát, amely nagymértékben segíti a jövőbeni álláskeresésüket,



általános munkajog ismertetése, mely hozzájárul a leendő munkavállalók számára a
jogi viták elkerüléséhez.

A tevékenység módszertanának leírása:
A tevékenység során bevont fiatalok olyan ismereteket szereznek, amelyek segítséget
nyújtanak számukra az álláskeresés világában, a már megszerzett állás megtartásában. Olyan,
számukra is érdekes előadásokat kívánunk szervezni, melyek a későbbiek során is a
segítségükre lehetnek. Szeretnénk, ha bármilyen probléma esetén bizalommal fordulnának
hozzánk, hogy a bevont klubvezetővel, előadókkal, trénerekkel vagy akár szakemberek
bevonásával is segíthessünk.
Szeretnénk a fiatalok igényeire támaszkodva programokat szervezni az adott kereteken belül,
legyen szó filmvetítésről, előadás szervezéséről. Bízunk abban, hogy olyan kapcsolat alakul ki
a tevékenység szervezői és részvevői között, amelynek során bizalommal osztják meg nekünk
észrevételeiket.
A tevékenység eszközigényének a leírása:
Az előadásokhoz szükség van laptopra, projektorra, vetítővászonra, nyomtató-fénymásolóra,
fénymásoló papírra, tollra.
A klub kialakításához kávéfőző, kávés- és/vagy teás készlet, fényképezőgép, memória kártya
fényképezőgépbe, tablet, laptop, egér, laptop táska, wifi router, fénymásoló, színes nyomtató ,
scanner stb., hangszóró lett betervezve.
A projekt népszerűsítése többek között az „Esély Derecskén” Facebook oldal és egy
álláskereséshez
valósul meg.
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A fenti célok elérése érdekében a 16-35 éves korosztályba tartozó fiatalok bevonásával
Derecske Város Önkormányzata a projekt keretében az alábbi tevékenységek
végrehajtását határozza el:
1.) A MUFTI vezetője napi 3 órában megvalósuló munkája:
MUFTI Klubvezető naponta három órában segíti a részvevőket.
A MUFTI Klubvezető havonta előadókat hív meg, akik megbízási díj ellenében előadást
tartanak.
A MUFTI Klub az alábbi konkrét funkciókat tölti be:
1. Információs és tanácsadó szolgálat
Az Iroda legfontosabb szolgáltatása az információs szolgálat és a tanácsadás.
16 - 35 éves korú munkanélküli fiataloknak segítünk a munkavállalással és továbbtanulással
kapcsolatos kérdéseik megoldásában. Az információs és tanácsadó szolgálat nem csak
tájékoztatást ad, hanem személyesebb kapcsolatot is igyekszik teremteni a fiatalokkal.
2. Jogsegélyszolgálat, jogi tanácsadás
A munkanélküliséggel összefüggésben számos jogi probléma merül fel. Az alapinformációk
megadására készen állunk. A bonyolultabb esetek kezeléséről szakembertől kérünk segítséget.
3. Pályaorientációs tanácsadás
A munkanélküliség legtöbbször egy komplex szociális probléma egyik eleme csupán. A
nehéz élethelyzet, a személyiség sérülése, esetenként összeomlása lehet következménye a
munkanélküliségnek, de lehet kiváltó oka is. Mindenesetre sokszor együtt jelentkező
problémákról van szó, ezért az egyéni élethelyzetek megértése, az egyes ember személyes
nehézségeinek segítése, kezelése nagyon fontos feladatunk. Szolgáltatásunkat azoknak a
fiataloknak ajánljuk, akik számára nehézséget jelent a pálya-, hivatás- valamint a
munkahelyválasztás. Segítséget nyújtunk az életvezetésben és az egyéni pályakép
kialakításában.
4. Elhelyezkedési esélynövelő előadások szervezése
Az előadások a fiatalok sajátosságaihoz igazodva álláskeresési technikákat is bemutatnak.
5. Középiskolai prevenciós munka
A középiskolások részére indított program célja, hogy
az iskolarendszerű oktatásból kikerülő fiatalok számára
a munkavállalással kapcsolatos információk még az
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iskolában hozzáférhetővé váljanak, és az esetlegesen felmerülő kérdéseikre választ kapjanak.
6. Mufti klub
A MUFTI-ban korábban járt fiatalokat visszavárjuk. Megpróbáljuk nyomon követni az egyéni
sorsok alakulását. Úgy gondoljuk, hogy egymást jobban megismerve, egymástól tanulva,
egymásnak segítve, könnyebben elviselhető a saját, speciálisnak, egyedinek vélt helyzet
elfogadása.
7. Filmvetítés
Havonta egy alkalommal - igény esetén - film klub várja a fiatalokat. Egyúttal lehetőségük
nyílik a véleménynyilvánításra, a látottak megvitatására is.
8. Ifjúsági információs felkereső munka
Az iroda szolgáltatásaként ifjúsági-információs felkereső munkát végez. Cél a
fiatalok megkeresése és a különböző intézmények szolgáltatásainak, programjainak
felkínálása, a fiatalok informálása, prevenció.
9. Ifjúsági területen dolgozókkal történő kapcsolattartás
Igény szerint fórumot teremtünk a legújabb szakmai eredmények, nemzetközi tapasztalatok,
aktuális szakmai problémák megvitatására az érdeklődő pedagógusok, szociális munkások,
családvédelmi szakemberek, önkormányzati kollégák számára.
10. Állás pályázat
Önéletrajz, motivációs levélírás. Állásinterjún való megjelenés, viselkedés.
2.) Havi előadások tartása:
A MUFTI Klub a projekt időtartama alatt havonta előadókat hív meg, alkalmanként kb. 2
órában. 2018 évben az alábbi témákban lesznek előadások megtartva:
- Munkaerőpiac helyzete, a fiatalok álláskeresési lehetőségei.
- Az egyéni karriercélok és a munkaerőpiaci keresletek megfeleltetése. Hiányszakmák
Magyarországon.
- Álláskeresési technikák. Munka, tanulás mellett?
- Gyorsan fejlődő társadalmi elvárások, az önfejlesztés szükségessége.
- Jelentkezés a meghirdetett pozícióra. Mit árul el rólunk testbeszédünk?
- Az önéletrajz és motivációs levél elkészítése és
különböző típusainak bemutatása.
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- A felvételi beszélgetésre való felkészülés, stressz interjúztatás. Hogyan nyerjük el a
számunkra legvonzóbb állást?
- A felvételi beszélgetésen való viselkedés és megjelenés legfontosabb elemei. Mit tegyünk /
ne tegyünk egy állásinterjún?
- Az alkalmazás munkajogi kérdései, a munkaszerződés tartalma. Milyen jogaim vannak, ha
diák vagyok?
- A szakmát adó és felsőoktatási képzésekkel, képző intézményekkel, továbbá
pályaorientációval kapcsolatos információk és elérhetőségeik
- Munkahely lehetőség, hiány szakmák Derecskén és országunkban.
A 2019. és 2020. évekre vonatkozó témák majd később kerülnek kidolgozásra.
3.) Projektnépszerűsítő rendezvények:
6 db projektnépszerűsítő rendezvény kerül majd megrendezésre a projekt időtartama alatt.
IV.2.1.2. Megvalósító adatai
Név: Derecske Város Önkormányzata
Székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Telefonszám: +36-54-410-078
Fax: +36- 54- 548-089
Email: titkarsag@derecske.hu
Vezető neve: Bakó István polgármester
Kontakt

személy

neve,

elérhetősége:

Pásztor

Katalin

szakmai

vezető,

pasztor.katalin@derecske.hu
IV.2.1.3. Megvalósító bemutatása
„Derecske Város Önkormányzata jogi személy. Önállóan, demokratikusan gyakorolja a
közhatalmat. Szabadon igazgatja a feladat és hatáskörébe tartozó közügyeket. Gondoskodik a
helyi közszolgáltatásokról.
Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a
képviselő-testület bizottságai, a Derecskei Polgármesteri
Hivatal és a jegyző biztosítják.
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A képviselő-testület tagjainak száma 9 fő, amely a megválasztott 8 települési képviselőből és
a közvetlenül megválasztott polgármesterből áll.”12
IV.2.1.4. Megvalósítandó jó gyakorlat kialakításában résztvevők, célcsoport
E tevékenységbe a Kedvezményezett a Derecske településen élő, illetve lakóhelyként
Derecske települést választani szándékozó 16-35 éves fiatalokat (beleértve a településről
elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő fiatalokat) kívánja bevonni.
Megvalósító a MUFTI klubvezető, előadók és a szakmai vezető.
IV.2.1.5. Megvalósítandó jó gyakorlat kialakításának kezdete, helyszíne
A projekt megvalósítása és ezzel együtt a MUFTI működése is 2018. január 1-én elkezdődött.
A MUFTI működésének helyszíne: a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 4130
Derecske, Köztársaság út 107. szám alatti épülete.

12

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1.§ (3)-(5) bekezdés
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IV.2.1.6. A Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Iroda kialakításának, megvalósításának Cselekvési Terve
Tevékenység,
program
megnevezése
Munkanélküli
Munkanélküli
Fiatalok Tanácsadó Fiatalok Tanácsadó
Irodája
által
Irodája
szervezett előadás

Munkanélküli
Fiatalok Tanácsadó
Irodája
által
szervezett
előadások
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Tevékenység,
program
ideje
2018.
május
hónapban
egy
alkalommal, egy
óra időtartamban

2018. június,
július, augusztus
hónapban havonta
egy alkalommal
egy óra, 2018.
szeptember
hónapban egy
alkalommal
október hónapban

Végrehajtandó feladat
megnevezése

Határidő

Végrehajtásért felelős
megnevezése

Helyiség bérlésére beszerzési eljárás
lefolytatása
Előadó
szakember
kiválasztása
beszerzési
eljárás
keretében,
megbízási szerződés megkötése
Eszközök biztosítása

Megtörtént

-

Megtörtént

Dr.
Majoros
aljegyző

Megtörtént

MUFTI
Klub
havonkénti
előadásainak publikálása, plakát
elkészítése, plakát közzététele a
Derecskei Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, a www.derecske.hu
weboldalon,
Derecske
Város
Facebook közösségi oldalán, az
„Esély
Derecskén”
Facebook
közösségi oldalán, a megvalósítás
helyszínén
Helyiség bérlésére beszerzési eljárás
lefolytatása
Előadó
szakember
kiválasztása
beszerzési
eljárás
keretében,
megbízási szerződés megkötése
Eszközök biztosítása

Megtörtént

Pásztor Katalin szakmai
vezető,
Nádházi-Tálas
Csilla
intézményvezető (Derecske
Városi Művelődési Központ
és Könyvtár)
Pásztor Katalin szakmai
vezető

Megtörtént

-

Megtörtént

Dr.
Majoros
aljegyző

Tevékenység,
napja

program

Gabriella

Gabriella

Pásztor Katalin szakmai
vezető,
Nádházi-Tálas
Csilla
intézményvezető (Derecske
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két alkalommal
egy óra
időtartamban

Munkanélküli
Fiatalok Tanácsadó
Irodája
által
szervezett
előadások
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2018. november
hónapban három
alkalommal, 2018.
december
hónapban
két
alkalommal, 2019.
január 1. napjától
2019. december
31.-ig napjáig és
2020.
január
hónaptól
2020.
december 31. –ig
havonta
egy
alkalommal egy
óra időtartamban

Felkészítő foglalkozások publikálása,
plakát elkészítése, plakát közzététele
a Derecskei Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, a www.derecske.hu
weboldalon,
Derecske
Város
Facebook közösségi oldalán, az
„Esély
Derecskén”
Facebook
közösségi oldalán, a megvalósítás
helyszínén
Helyiség bérlésére beszerzési eljárás
lefolytatása
Előadó
szakember
kiválasztása
beszerzési
eljárás
keretében,
megbízási szerződés megkötése
Eszközök biztosítása

Felkészítő
foglalkozás
napját megelőző 5 nappal
korábban

Felkészítő foglalkozások publikálása,
plakát elkészítése, plakát közzététele
a Derecskei Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, a www.derecske.hu
weboldalon,
Derecske
Város
Facebook közösségi oldalán, az
„Esély
Derecskén”
Facebook
közösségi oldalán, a megvalósítás
helyszínén

Felkészítő
foglalkozás
napját megelőző 5 nappal
korábban

Városi Művelődési Központ
és Könyvtár)
Pásztor Katalin szakmai
vezető

Megtörtént

-

Felkészítő
foglalkozás
napját megelőző 5 nappal
korábban
Tevékenység,
program
napja

Dr. Majoros Gabriella jegyző
Pásztor Katalin szakmai
vezető,
Nádházi-Tálas
Csilla
intézményvezető (Derecske
Városi Művelődési Központ
és Könyvtár)
Pásztor Katalin szakmai
vezető
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Projektnépszerűsítő
rendezvény 1.

2018. május 1.

Beszerzési
eljárás
a
projektnépszerűsítő
rendezvény
lebonyolítására

Megtörtént

Projektnépszerűsítő
rendezvény 2.

2018. II. félév

Beszerzési
eljárás
a
projektnépszerűsítő
rendezvény
lebonyolítására

Projektnépszerűsítő
rendezvény 3.

2019. I. félév

Beszerzési
eljárás
a
projektnépszerűsítő
rendezvény
lebonyolítására

A
projektnépszerűsítő
rendezvény lebonyolítása
előtt 1 hónappal korábban

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Projektnépszerűsítő
rendezvény 4.

2019. II. félév
2020. I. félév

Projektnépszerűsítő
rendezvény 6.

2020. II. félév

A
projektnépszerűsítő
rendezvény lebonyolítása
előtt 1 hónappal korábban
A
projektnépszerűsítő
rendezvény lebonyolítása
előtt 1 hónappal korábban
A
projektnépszerűsítő
rendezvény lebonyolítása
előtt 1 hónappal korábban

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Projektnépszerűsítő
rendezvény 5.

Beszerzési
eljárás
a
projektnépszerűsítő
rendezvény
lebonyolítására
Beszerzési
eljárás
a
projektnépszerűsítő
rendezvény
lebonyolítására
Beszerzési
eljárás
a
projektnépszerűsítő
rendezvény
lebonyolítására

A
projektnépszerűsítő
rendezvény lebonyolítása
előtt 1 hónappal korábban

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző
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IV.3. Sport
Derecskén szerencsére több lehetősége van minden korosztálynak a sportolásra.
A városban egy óvoda és bölcsőde, egy általános iskola két telephellyel, valamint egy
középiskola működik rendvédelmi tagozattal. A mindennapos testnevelés hozzájárul a
gyermekek egészséges fejlődéséhez. Az iskolában elhelyezett kondipark mind a mindennapos
testnevelés órákon, mind a délutáni szabad programokon központi szerepet tölt be az iskolák
életében.
A városban több sportegyesület is működik, melyek a sportolni vágyó lakosság nagy részének
nyújt megfelelő minőségű kikapcsolódási lehetőséget. Bejegyzett sportegyesületek: Derecske
BUDO Ifjúsági, Sport és Szabadidő Egyesület, Derecske Ifjúságáért Egyesület, Derecskei
Labdarúgók Sportegyesülete, Derecskei Sakkiskola Egyesület, Derecskei Sporthorgász
Egyesület, DEROBIC Derecskei Nőkért Életmód és Aerobic Egyesület. Aktívan jelen van
Derecskén a karate és a kung fu sportág is.
Szabadtéren kötetlen sportolási lehetőséget nyújt a Derecske Street Workout által képviselt és
szabadtéri sportparkban gyakorolható testsúlyos edzés, amely jelenleg még csak a derecskei
sportcentrum területén van kialakítva.
Ezt a sportparkot nem csak a Street Workout csapat használja, hanem a többi sportegyesületek
és csapatok (labdarúgó csapat, kézilabda csapat, karate és kung fu csoportok) is igénybe
veszik erőnlétük, teljesítményük növelése érdekében.
Derecskén egy magánkézben lévő konditerem is működik.
Városunkban 2018. évben átadásra kerül az NSK és BMSK Zrt. jóvoltából a Derecskei
Tanuszoda, mely a sportolásnak egy újabb lehetőségét jelenti Derecskén.
Derecske Város bel- és külterületén teljes körűen megépült kerékpárút a DebrecenNagyváradot összekötő kerékpárút részeként. Derecske Város Önkormányzata vállalja, hogy
a meglévő sportkoncepcióját az új létesítményekre tekintettel aktualizálja, szorosan
együttműködve a civil szervezetekkel és a lakossággal. A koncepció mellékleteként az
elkövetkezendő 5 évre akcióprogramok kerülnek majd
kidolgozásra a sport népszerűsítésére és a helyi lakosság
mozgásra ösztönzésére vonatkozóan.
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IV.3.1. A Derecske Street Workout csapatának jelenléte
IV.3.1.1. Megvalósított JÓ GYAKORLAT
A Derecske Street Workout csapatának jelenléte, „működése” az egyik legjobb példája a
jelenlegi derecskei jó gyakorlatnak.

A fiatalok a nap bármely szakában találkozhatnak,

sportolhatnak együtt a szabadban.
„A Street Workout hazánkban is egyre népszerűbb. Modern nevén Street Workout, szabad
(saját) testsúlyos edzés - extrém torna gyakorlatok, szabadtéri parkokban. (fizikai fitness) Egy
nagyon előnyös, látványos, és teljesen ingyen elérhető edzésmódszer mindenki számára.
Az Egyesült Államokból kezdte meg hódítását. Lényegében a calisthenics alapjait használva,
alakult ki egy letisztult "műfaj" ágazat, forma a street workout. Az edzés során általában csak
a saját testsúlyt használva történnek az edzések. Egy rendkívüli módon népszerű sportról /
edzésről beszélünk, ami az egész világot meghódította! A népszerűsége a gyakorlatok
szabadságában, a nagyszerű fizikum, erő felépítésében rejlik, egy bárhol elvégezhető edzést
kínál a saját testsúlyunkkal, akár egyedül, akár csoportosan.
A sport olyan gyakorlatokat vesz alapul, mint a fekvőtámasz, húzódzkodás, tolódzkodás.
Ezeket megszínesítve akrobatikus gyakorlatokkal, freestyle "szabad stílusú" elemekkel gyakorlatokká faragják a sportolók, és ez adja a varázsát tulajdonképpen. Főként az egészség
és társaság kedvelők közössége. A sportból világbajnokságot is rendeznek, minden évben
egyszer, amiből kis hazánk már elért dobogós helyezést is. Emellett világkupa sorozatokra is
sor kerül minden évben több helyszínen. Az egész világon elismert versenysporttá, életmóddá
nőtte ki magát!”13
Jelenleg Derecskén egy helyen a derecskei Sportcentrum

részeként működik egy darab

szabadtéri sportpark.
Derecske Város Önkormányzata a szabadtéri sportparkok számának növelése érdekében
pályázott további sportparkok kialakítására is. Ennek köszönhetően a közeljövőben a
derecskei 2/3 hrsz-on 1 db „D” típusú sportpark fog megépülni, erősítve ezzel a Zöld Város
kialakítása

Derecskén

című

projekt

keretében

megvalósuló főtér fiatalos jellegét.

13
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IV.3.1.2. Megvalósító adatai
Név: Derecske Város Önkormányzata - Derecske Street Workout csapat
Székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87., Derecske, sportcentrum területe
Telefonszám: +36-54-410-078
Fax: +36- 54- 548-089
Email: titkarsag@derecske.hu
Vezető neve: Bakó István polgármester
Balogh Ádám
Kontakt

személy

neve,

elérhetősége:

Pásztor

Katalin

ifjúsági

referens,

pasztor.katalin@derecske.hu
IV.3.1.3. Megvalósító bemutatása
A Derecske Street Workout csapat egy önszerveződő közösség, amelyhez leginkább a projekt
célcsoportjába tartozó fiatalok tartoznak.
A Derecske Street Workout csapata megkereste a Város vezetését és kérték, hogy a város
jövőbeni fejlesztési koncepciójába kerüljenek rögzítésre olyan kondi- és sportparkok
létrehozása, melyeket a város minden lakosa szabadon, térítésmentesen használhat. Ehhez
kapcsolódóan a csoport több, mint ötven támogatói aláírást gyűjtött össze és adott át az
Önkormányzat részére. 2015. évben ünnepélyes átadó rendezvény keretében a nagyközönség
számára is megnyitásra került az első nyilvános kondipark, mely Derecske Város
sportcentrumának részévé vált.
A kondipark nagy sikerére tekintettel a 2014-ben indult iskolafejlesztés program keretében
kezdődő beruházásba is utólagosan beépítésre került az iskolaudvaron elhelyezendő
korosztálynak megfelelő sportpark.
A kialakított szabadtéri kondiparknak köszönhetően a Street Workout csapat profi és amatőr
tagjainak száma jelentősen megnőtt, elkezdődött az utánpótlás nevelés. A csapat számos
országos rendezvényen is sikeresen szerepelt, valamint a településen és országos
rendezvényeken is sorozatos bemutatókat tartanak. A
2016-os világbajnoki selejtező legjobb 16 tagja közé két
derecskei résztvevő is bejutott. A nagy sikerekre
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tekintettel jelentősen megnőtt az igény további sportparkok kialakítására.

IV.3.1.4. Megvalósított jó gyakorlat kialakításában résztvevők, célcsoport
Természetesen mindenki, de elsősorban a fiatalok maguk.
A jó gyakorlat fennállását, megvalósítását Derecske Város Önkormányzata teszi lehetővé, a
helyszínek biztosításával, a pályázati forrás elnyerésével, illetve a projekt megvalósításával.
Derecske Város Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak döntő részét a 100%-ban
önkormányzati tulajdonban lévő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A már
kialakított és a létesítendő sportpark pályázatban előírt, átadástól számított 5 éves időtartamig
történő karbantartását, üzemeltetését, fenntartását is a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. végzi.
IV.3.1.5. Megvalósított jó gyakorlat kialakításának tervezett kezdete, helyszíne
Folyamatos, illetve a kialakítandó új sportpark vonatkozásában: 2019.I. féléve. Derecske
Város közigazgatási területe.

IV.4. Kultúra
Derecske kulturális élete sokszínű. Rendszeresek a felnőtt- és gyermekszínházi előadások,
hangversenyek, alkotó- és képzőművészeti kiállítások, nemzeti- és városi ünnepek, a városi
nagyrendezvények és a különféle táncos alkalmak: a táncháztól a bálig. A város otthont ad
fesztiváloknak, találkozóknak. Fontosak a tartós közösségek viszonylag nagy száma és aktív
tevékenysége. A művészeti csoportok mindegyike (néptánc együttesek, zenekarok, színjátszó
kör, alkotókörök, stb.) szervesen részt vesz a város kulturális életében, rendszeres szereplője a
különféle művelődési alkalmaknak. A klubok és baráti körök igazi talajt jelentenek az
ismeretterjesztés számára, hiszen az egészséges életmódra neveléstől a honismereten keresztül
a speciális gazdasági tanfolyamokon át igen széles spektrumot fognak át.14

14
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IV.4.1. A derecskei Táncház Mozgalom
IV.4.1.1. Megvalósított JÓ GYAKORLAT
A derecskei fiatalok egyik minőségi kikapcsolódását jelentheti a Derecskei Szivárvány
Hagyományőrző Egyesület által életre keltett és működtetett derecskei táncházhoz való
tartozás.
Az egyesület az alábbiakat tekinti feladatának:
1. Egységbe tömörítse azokat a derecskei gyerekeket, illetve fiatalokat, akik elkötelezettséget
éreznek tradicionális kultúránk, népi örökségeink megőrzéséért.
2. Animálja, öntevékennyé nevelje a helyi fiatalokat hagyományápoló törekvéseik
megvalósítása iránt. Helyi értékeinket, a Hajdú- Bihari, az országos, illetve a határon átnyúló
kapcsolataink révén közkincsé tegyük, s mások kulturális értékeit megismerhessük
3. Határon túli magyarság fiataljaival évek óta kialakított kapcsolatok virágoztatása.
4. A Derecskei Táncházmozgalom kibontakoztatása, virágoztatása.
A derecskei táncház mozgalom programleírása:
A Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület által szervezett Táncházak módszerét
azáltal szeretné tovább népszerűsíteni, hogy a település mind szélesebb rétegeit bevonja a
rendezvényeibe. Egyrészt a helyi művészeti iskola táncosait, másrészt a településen működő
ifjúsági felnőtt és senior néptánccsoportokat egyaránt. Valamint az egyéb helyi művészeti
csoportoknak bemutatkozási lehetőséget adnak.
A derecskei táncházak célcsoportjai:
– Óvodás és kisiskolás gyermekek (4-6 évtől- 10-14 éves korig),
– Táncos fiatalok (14- 24 – évig),
– Amatőr kezdő felnőttek, köztük a néptánccal szimpatizáló szülők. (25 év felett bárki).
Együttműködő partnerük: Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Derecskei
Tilinkó népdalkör.
Tánctanítók: Jeremiás Lajos, Markovics Sándor, Szél Gábor, Rézműves Richárd, Gál-Dobos
Beáta, Kupecz Mihály.
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A játszóházak kézműves programját a Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület
kézművesei biztosítják:
Énektanítás: Tóthné Bene Judit népzene tanár.
A Táncházak táncos programjait kézműves foglalkozásokkal, énektanítással színesítik
– Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesületben több olyan mester is tevékenykedik,
aki hosszú évek óta gyakorolják mesterségüket. Köztük vannak nemezelők, fafaragók,
kosárfonók, fazekas, szűrrátétes, népviselt készítő népviselet készítők.
Ők tartják a kézműves foglalkoztató programokat.
– A Tóthné Bene Judit népzene tanár által vezetett derecskei Tilinkó népdalkör, az országos
arany minősítésű csoport énekesei a népdalok tanításában jeleskednek.
A derecskei Táncházak további közreműködői: Bakator zenekar, Szeredás együttes, Róna
Banda, Törköly zenekar, Pergő zenekar, Jártató Zenekar, Szikes Zenekar, Atyafiak zenekar
Molnár Miklós és zenekara.
Általános program.
16.00 Gyermekjátszó és kézműves foglalkoztató, ügyességi népi játékok gyerekeknek és
felnőtteknek. Gyermekek tánctanítása játékos formában. Énekes körjátékok, népdalok
tanulása.
19.00 Tánctanítás kezdő felnőtteknek. Népi szokások,hagyományok bemutatása,előadása.
22.00 -02.00 Szabad bál a már gyakorlott táncos fiataloknak és idősebbeknek.
Népi gasztronómia:
Állandó menü: házi sütésű zsíros kenyér lilahagymával,- teával, forralt borral.
Egyéb gasztronómiai programjaink: slambuc, forralt bor, disznótoros étkek, káposztás étkek,
marhapörkölt, fánk, gulyás leves, palóc leves, palacsinta, kalács. Népi ételek készítésének
elsajátítása.
Gyermekjátszó: Rábaközi táncok, Szatmári táncok, Somogyi táncok, Palóc táncok
Felnőtt táncház: Felcsíki táncok, Nádudvari táncok, Jászsági táncok, Gömöri táncok, DélAlföldi táncok, Széki táncok
Kézműves foglalkozások:
Egy- egy kézműves mester bemutatkozása.
- Győri Balázs, fafaragó
- Szatmári Ferenc kosárfonó népi iparművész
-Kabai Sándor fafaragó
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- Nádudvari kézműves iskola
- Porkoláb Ferenc, szűrrátét készítő, népművészet mestere
- Németh Attila, kovács
Énektanítás: Széki, Nádudvari, Felcsíki, Somogyi, Szatmári, Dél-Alföldi, Rábaközi, Palóc,
Jászsági, Gömöri.
Szellemi műhely témái és előadói:
Dömötör napi pásztor szokások – Rózsa Péter előadása.
Helyi értékek, hungarikumok – Jantyik Zsolt előadása.
Pálinka bírálati jellemzések- Kovács Győző, az Erdélyi Lovagrend tagjának előadása.
Jászsági interaktív viseletbemutató- Tajti Erzsébet előadása.
Érmelléki borvidék múltjáról, jelenéről és jövőjéről- Heit Lóránd borász előadása.
Előadás a szűr történetéről- Porkoláb Ferenc szűrrátét készítő, a Népművészet Mestere
előadása.
IV.4.1.2. Megvalósító adatai
Név: Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület
Székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 107.
Telefonszám: 06-30-471-5893
Fax: Email: szivarvanyfolk@gmail.com
Vezető neve: Békési András
Kontakt személy neve, elérhetősége: Békési András
IV.4.1.3. Megvalósító bemutatása
A Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület 1997 -ben alakult azzal a céllal, hogy a
tradicionális hagyományokat tisztelő derecskei fiatalokat egységbe tömörítse. Másrészt pedig
az immár 40. esztendejét ünneplő Derecskei Szivárvány Néptánc Együttesnek egy stabil
működési hátteret teremtsen.
Az egyesület tagjai azok a fiatalok, akik elkötelezettséget éreznek a magyar néphagyományok
ápolása és átörökítése iránt. Fontos célja a tárgyi és szellemi népművészeti értékek
megőrzése, környezeti kultúránk megóvása.
Az egyesület szerves része a Hajdú-Bihar megye
kulturális életének.
megye
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rendszerességgel szerveznek olyan programokat, ifjúsági találkozókat, amelyre rendre
ellátogatnak hozzánk a megye több településéről is a hasonló érdeklődésű fiatalok. Kiemelt
cél a magyar néphagyományok kutatása, ápolása..
Heti rendszerességgel tanulják, ápolják a magyar nyelvterület tájegységeinek táncait,
népdalait. Az egyesület holdudvarába közel száz fiatal, illetve gyermek tartozik.
Az egyesület keretei között működő Szivárvány Néptánc Együttes országos, sőt nemzetközi
szinten is elismeréseket vívott ki magának a különböző szakmai fórumokon.
Kapcsolatuk nemzetközi szintre is kiterjesztették immár azzal, hogy közel tíz éve erdélyi és
felvidéki fiatalokkal alakítottak ki cserekapcsolatot.
IV.4.1.4. Megvalósított jó gyakorlat kialakításában résztvevők, célcsoport
Természetesen mindenki, de elsősorban a táncolni, kikapcsolódni vágyó fiatalok maguk.
IV.4.1.5. Megvalósított jó gyakorlat helyszíne
Folyamatos. A 4130 Derecske, Köztársaság út 109.
IV.4.2. Színes Derecske Fotópályázat
IV.4.2.1. Megvalósítandó JÓ GYAKORLAT
Derecske Város Önkormányzat www.derecske.hu honlapjának szerkesztését, aktualizálását és
tervezését a Derecskei Polgármesteri Hivatal honlap szerkesztéséért felelős csoportja (a
továbbiakban: csoport) végzi.
A csoport a honlap arculatának alakításakor azt a gyakorlatot alakította ki, hogy az év
folyamán az évszakok váltakozásához igazodva cseréli a fő képeket a honlapon. A képeken
mindenképp valamilyen derecskei részlet, motívum, pillanatkép szerepel.
Jó gyakorlatként honosodhatna meg az, hogy a projekt célcsoportjához tartozó, 16-35 év
közötti derecskei, fotózni szerető fiatalok pályázhatnának, versenyezhetnének háromhavonta
azért, hogy az ő képei jelenjenek meg a www. derecske.hu honlap borítóképeiként.
A színes Derecske fotópályázat egy évben négy alaklommal kerülne kiírásra, minden
évszakváltás kezdő hónapjában (szeptember - december - március - június) és egy hónapjuk
lenne a pályázóknak arra, hogy benyújtsák a pályázatukat a következő évszakra vonatkozó
képeivel.
A benyújtást követően egy három főből álló zsűri
döntene a pályázat nyerteséről. A zsűri tagjai lennének:
Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere, a
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke
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és a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője.
Azzal, hogy az adott évszakban a nyertes képei díszítik a honlap fő oldalát, azzal maga
nyertes is hozzájárul Derecske Város képének alakításához.
IV.4.2.2. Megvalósító adatai
Név: a Derecskei Polgármesteri Hivatalnak a www.derecske.hu honlap szerkesztéséért,
aktualizálásáért és tervezéséért felelős csoportja
Székhely: 4130 Derecske, Köztársaság u. 87.
Telefonszám: +36-54-410-078
Fax: +36- 54- 548-089
Email: titkarsag@derecske.hu
Vezető neve: Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Kontakt személy neve, elérhetősége: Pásztor Katalin ifjúsági referens, ifjúsági vezető pasztor.katalin@derecske.hu
IV.4.2.3. Megvalósító bemutatása
A Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán dolgozó 4 fő
köztisztviselőből és 1 fő önkormányzati alkalmazottból álló csoport munkájához tartozik az,
hogy a Derecske Város Önkormányzat www.derecske.hu honlapjára az információk, hírek
folyamatosan, aktualitásuk idején felkerüljenek tájékoztatva ezzel hitelesen a honlap
látogatóit.
A csoport egyik legfontosabb feladata az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben szabályozott közérdekű adatok és
közérdekből nyilvános adatok kötelező nyilvánosságra hozatala, frissítése.
Ezen feladatok mellett a honlap arculatának, designjának alakítása is a csoport munkáját
képezi.
A csoport igény szerint, de minimum két havonta megbeszélést, egyeztetést tart.
IV.4.2.4. Megvalósítandó jó gyakorlat kialakításában résztvevők, célcsoport
Elsősorban a projekt célcsoportja, a 16- 35 éves
derecskei fiatalok.
A csoport, illetve zsűritagként a Derecske Város
Önkormányzatának Polgármestere, a Kulturális,
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Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke a Derecske Városi Művelődési Központ és
Könyvtár intézményvezetője.
A csoport.
IV.4.2.5. Megvalósítandó jó gyakorlat kialakításának tervezett kezdete
Az első Színes Derecske fotópályázat kiírásának időpontja: 2018 szeptembere.
IV.4.2.6. A Színes Derecske Fotópályázat kialakításának Cselekvési Terve
Végrehajtandó

feladat Határidő

Szükséges

Végrehajtásért

megnevezése

anyagi forrás

felelős megnevezése

Színes Derecske Fotópályázat folyamatos

-

Pásztor

pályázati kiírásának elkészítése, negyedévente
elbírálásra való előkészítése

Katalin

ifjúsági referens

első
alkalommal:
2018.
szeptembere

Döntés meghozatala

negyedévente

-

Bakó

István

polgármester
Békésiné

Kiss

Gabriella Elnök
Nádházi-Tálas Csilla
intézményvezető
Színes Derecske Fotópályázat folyamatos
kapcsolatos

-

teendők

Pásztor

Katalin

ifjúsági referens

koordinálása

IV.4.3. Graffiti pályázat
IV.4.3.1. Megvalósítandó JÓ GYAKORLAT
A derecskei Sportcsarnok (4130 Derecske, Kossuth utca 20. szám) mögött található a
focipálya

lelátójának

„külalakja”állandó

esztétikai

problémát jelent.
Kreatív jó gyakorlatként kerülne kialakításra az, hogy
évente egy alkalommal meghirdetésre kerülne az adott
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évhez kapcsolódó aktuális téma, melynek keretében pályázni lehetne a lelátó oldalának
felületei graffiti rajzokkal történő lefedésére.
A témát a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság állapítaná meg minden év
augusztusában.
Az adott év szeptemberében lehetne pályázni. Pályázni a projekt célcsoportjába tartozó
fiataloknak (egyénileg vagy csoportban) lehetne az előre elkészített rajz terveinek a
benyújtásával.
A pályázat szeptember végén kerülne elbírálásra. A benyújtást követően egy három főből álló
zsűri döntene a pályázat nyerteséről. A zsűri tagjai lennének: Derecske Város
Önkormányzatának Polgármestere, a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke
és a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője.
A rajz elkészítéséhez a festéket Derecske Város Önkormányzata biztosítja.
A megvalósításra egy hónap áll rendelkezésre a nyertes pályázónak, melyet az adott év
októberében valósítana meg, így ez díszítené egy éven keresztül a lelátót.
A jó gyakorlat kialakításával optikailag javítani lehetne a sportpályai lelátó kinézetén, úgy,
hogy azt szervezett formában elkészített graffiti rajzok díszítenék. A pályázat nyerteseként a
nyertes fiatal vagy fiatalokból állócsapat szerves alakítójává válna a város képének.
IV.4.3.2. Megvalósító adatai
Név: Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Székhely: 4130 Derecske, Köztársaság u. 107.
Telefonszám: +36-54-410-060
Fax: Email: muvkozpont.derecske@gmail.com
Vezető neve: Nádházi - Tálas Csilla intézményvezető
Kontakt személy neve, elérhetősége:
Pásztor Katalin ifjúsági referens, pasztor.katalin@derecske.hu
Bordán Lajos Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája
vezető
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IV.4.3.3. Megvalósító bemutatása
A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménye Derecske kulturális
életének "bölcsője".
A Népművelési Minisztérium 1953-ban nyilvánította önálló jogi személlyé a derecskei járási
kultúrházat. 1968-ban adták át a művelődési központ épületét, amely a kezdetektől kulturális
célokat szolgált. Könyvtárunk 1950-ben létesített Népkönyvtárból 1954-ben alakult önálló
községi könyvtárrá. 1957-től szervezték át az önálló községi feladatokat is ellátó Járási
Könyvtárrá.
1957-től szervezték át az önálló községi feladatokat is ellátó Járási Könyvtárrá. A könyvtár
1976-ban költözött jelenlegi helyére. 1978-ig a járások megszűnéséig módszertani munkával
segítette a Derecskei járás közművelődési könyvtárait.
1994. január 1-től önkormányzati képviselőtestület határozata alapján a művelődési központ
és a könyvtár összevont intézményként működik. Fenntartója Derecske Város Önkormányzat
Képviselőtestülete.”15
IV.4.3.4. Megvalósítandó jó gyakorlat kialakításában résztvevők, célcsoport
Elsősorban a projekt célcsoportja, a 16- 35 éves derecskei fiatalok.
A csoport, illetve zsűritagként a Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere, a
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke a Derecske Városi Művelődési
Központ és Könyvtár intézményvezetője.
IV.4.3.5. Megvalósítandó jó gyakorlat kialakításának tervezett kezdete, helyszíne
2018 augusztusa 4130 Derecske, Kossuth utcai sportcentrum lelátója.

15
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IV.4.3.6. A Graffiti pályázat kialakításának Cselekvési Terve
Végrehajtandó

feladat Határidő

megnevezése
Graffiti

pályázat

pályázati évente

Szükséges

Végrehajtásért

anyagi forrás

felelős megnevezése

-

Pásztor

kiírásának elkészítése, KOISB első
ülésre

való

Katalin

ifjúsági referens

előterjesztése, alkalommal:

elbírálásra való előkészítése

2018 augusztusa

Döntés meghozatala

évente

-

Bakó

István

polgármester
Békésiné

Kiss

Gabriella Elnök
Nádházi-Tálas Csilla
intézményvezető
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IV.5. Szórakozás
IV.5.1. Cashflow és Activity Klub
IV.5.1.1. Megvalósítandó JÓ GYAKORLAT
A társasjátékokkal a derecskei fiatalok együtt szórakozhatnak, kikapcsolódhatnak.
Számos pszichológiai tanulmány szól arról, hogy a tétnélküli versengés a vonzó a
társasjátékokban, jelen esetben mindezt a fiatalok megtapasztalhatják a Cashflow és Activity
társasjátékok játéka során.
A fiatalok a társasjátékkal megtanulják, hogyan kell minőségi időt teremteni. Az együttjátszás
tökéletes időt biztosít arra, hogy megmutassák egymásnak, hogyan legyenek például jók a
sportban, hiszen szinte minden esetben versenyhelyzetet teremtenek a társasjátékok. A
fiataloknak meg kell tapasztalniuk, hogyan kezeljék mind a győzelmet, mind a veszteséggel
járó csalódottságot, hiszen életük folyamán rengetegszer kell majd mindkettővel
szembenézniük.
A társasjátékok kiválóan alkalmasak a fiatalok kognitív fejlődésének elősegítésére is. Minden
társasjáték megkövetel bizonyos fokú stratégiai készséget, így a stratégiai gondolkodás
fejlődése is hatásként említendő.
„A CASHFLOW játékot 1997-ben Robert és Kim Kiyosaki fejlesztette, hogy megtanítsák az
embereknek, hogyan lendítsék akcióba a pénzügyi tudásukat. Ez a szórakoztató, oktató
társasjáték megtanítja az alapkönyvelést, pénzügyeket és befektetést, úgy hogy lehetőséget ad
arra, hogy igazi életbeli szimulált döntéseket hozhass igazi életbeli következményekkel.
Amint akcióba lendíted pénzügyi tudásodat a CASHFLOW segítségével, olyan értékes
tapasztalatra fogsz szert tenni, ami a gazdagok szabályainak megértéséhez vezet, és olyan
bizalmat nyújt majd, amivel bátran teszel majd lépéseket a valós pénzügyi világban.
Mit tanít meg a játék?
A pénzügyi műveltség szókincsét. Gondolkodásmódot.
"Elsősorban olyanoknak készítettem ezt a játékot, akik
cégtulajdonosokká vagy befektetőkké akarnak válni. Akik meg akarnak gazdagodni. A készpénzáramlás
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irányítása alapvető jártasság mindenki számára, aki meg akar gazdagodni." - Robert
Kiyosaki
A szavak a leghatásosabb eszközök, üzleti értelemben eszközök, mert a szavak befolyásolják
az agyunkat, és az agyunk alakítja ki a valóságról alkotott képünket. Sok embernek az a baja,
hogy felnő a szülői házban, elköltözik, és befejezi az iskolát anélkül, hogy megismerné a
pénzzel kapcsolatos szókincset. Az eredmény: életre szóló anyagi gondok.
A pénz visszaadása
A játék része a nagyvonalúság, a jótékonyság is. A megszerzett pénz visszaadása. (A
megkeresett pénz felhalmozása a pénz erejével való visszaélés!) A játék nemcsak arra tanítja
meg az embereket, hogyan gazdagodjanak meg, hanem arra is, hogyan legyenek
nagyvonalúak.
Jótékonysági négyzeteket helyeztem el a "gyorsító sávon"; a nagyon gazdagok befektetési
sávján. - Robert Kiyosaki
Hol találhatók a játéktáblán a jótékonysági négyzetek, vagyis a visszaadás? A "gyorsító sáv"
rózsaszínes árnyalatú kockáinak egy része: "Gyermekkönyvtár", "Rákkutató intézet", "A hit
ajándéka" ...”16
„Az Activity egy társasjáték, melyet Ulrike Catty, Paul Catty, Hans Führer és Maria Führer
tervezett, valamint a Piatnik és a Discovery toys adja ki. Elsőként 1993-ban jelent meg a
piacon, és 2010 januárjában a Piatnik már a figyelemre méltó 4,4 millió Activity társasjáték
eladásával büszkélkedhet. A szerzők az angolszász országokban népszerű "Charades (angol
nyelv)" játékot fejlesztették tovább.
A játékosok csapatokat alakítanak, céljuk, hogy a soron levő játékos lerajzoljon, szóban
körülírjon, vagy elmutogasson egy feladványt a csapatának, úgy, hogy ők kitalálják. Amelyik
csapat először ér célba bábujával, az a nyertes.
A játékot 3-16 játékosnak ajánlják (bár gyakorlatilag nincs felső korlát), és egy átlagos játék
45 percig tart. A gyártó 12 év felett ajánlja a játékot.”17

16

17
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IV.5.1.2. Megvalósító adatai
Név: Derecske Város Önkormányzata
Székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Telefonszám: +36-54-410-078
Fax: +36- 54- 548-089
Email: titkarsag@derecske.hu
Vezető neve: Bakó István polgármester
Kontakt személy neve, elérhetősége: Bordán Lajos ifjúsági klub vezető
Derecske Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosítószámú, „Esély
Derecskén” című projekt megvalósítása során MUFTI klubvezetőt alkalmaz, aki ezen jó
gyakorlat megvalósításában is közre fog működni.
IV.5.1.3. Megvalósító bemutatása
„Derecske Város Önkormányzata jogi személy. Önállóan, demokratikusan gyakorolja a
közhatalmat. Szabadon igazgatja a feladat és hatáskörébe tartozó közügyeket. Gondoskodik a
helyi közszolgáltatásokról.
Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a
képviselő-testület bizottságai, a Derecskei Polgármesteri Hivatal és a jegyző biztosítják.
A képviselő-testület tagjainak száma 9 fő, amely a megválasztott 8 települési képviselőből és
a közvetlenül megválasztott polgármesterből áll.”18
IV.5.1.4. Megvalósítandó jó gyakorlat kialakításában résztvevők, célcsoport
Elsősorban a projekt célcsoportja, a 16- 35 éves derecskei fiatalok.
MUFTI klubvezető.
IV.5.1.5. Megvalósítandó jó gyakorlat kialakításának tervezett kezdete, helyszíne
2018. szeptember 01.
Az Ifjúsági Klub vezetője havonta egy alkalommal a Derecske Városi Művelődési Központ és
Könyvtár 4130 Derecske, Köztársaság u. 107. szám
18

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1.§ (3)-(5) bekezdés
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alatti helyiségében szervezi meg a Cashflow és Activity klubot.
IV.5.1.6. A Cashflow és Activity Klub kialakításának Cselekvési Terve
Végrehajtandó

feladat Határidő

megnevezése

Szükséges

Végrehajtásért

anyagi forrás

felelős megnevezése

Cashflow és Activity társasjáték 2018. augusztus 1 db Cashflow Bordán
beszerzése

31.-ig

és

1

Lajos

db MUFTI

Activity

klubvezető

társasjáték ára
Cashfolw és Activity társasjáték havontaKlub
koordinálása

megszervezése, első

-

Bordán

Lajos

MUFTI klubvezető

alkalommal:
2018.
szeptembere

V. Összegezés
A fiatalok részvételének előtérbe állítása nagyon érdekes folyamatok elindítását
eredményezheti, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Derecske Város élete a fiatalok
aktivitásaitól új színekkel gazdagodhasson. Ez kihathat a helyi társadalom kiegyensúlyozott
működésére, amely pedig befolyásolja a települési élet minőségeit. Ez olyan hosszú távú
előnyökkel jár együtt, amelyek egy település megtartó képességét növelhetik.
A cselekvési programban részletezett már megvalósult és meghonosításra váró jó gyakorlatok
sikeres megvalósítása esetén eredmények érhetők el a derecskei fiatalok helyben maradása,
helyben tartása terén. A fiatalok számára lehetőség nyílik állampolgári szerepvállalásra, a
sport, kultúra és szórakozás terén a jövőben még több minőségi időt tudnak eltölteni
Derecskén.
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VI. Forrásjegyzék


Európai Unió ifjúsági stratégiájáról szóló bizottsági közleménye (COM [2009] 200)
2009.



Az új nemzedék program jövőjéért program - A Kormány ifjúságpolitikai
keretprogramja 2012.



Otthonosan itthon-települési ifjúsági munka Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat,
Budapest, 2009. Mobilitás könyvek A kiadványt Wootsch Péter készítette



Derecske Város Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2017- 2020.



Magyarország Kormányának „Esély Otthon” című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú
felhívása



Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete



www.mobilitas.hu



www.streetworkout.hu/miezasport.html



www.derecske.hu



www.richdad.hu



www.wikipedia.org/wiki/activity

Záradék:
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen Cselekvési Programot a
……/2018. (…………..) KT számú határozatával jóváhagyta.
Derecske, 2018. ……………….
…………………………………..
polgármester
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1.

számú függelék

DERECSKEI GYERMEK - ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

-tervezet-

„Az egyezményben részes államok az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára
biztosítják azt a jogot, hogy minden őt érintő kérdésben szabadon kinyilvánítsa véleményét: a
gyermek véleményét figyelemmel korára, érettségi fokára, kellően tekintetbe venni.”
ENSZ Egyezmény 1989. november 20.

Derecske, 2019.
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Derecske Város a …………………….. napján megtartott szavazáson született eredmény
alapján létrehozta a Derecskei Gyermek - és Ifjúsági Önkormányzatot.
1. §
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatnak hivatalos elnevezése: Derecskei Gyermek - és
Ifjúsági Önkormányzat. Az önkormányzat székhelye, címe: 4130 Derecske, …………….. Az
önkormányzat működési területe: Derecske Város közigazgatási területe.
2. §
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, önkormányzati elveken működő, gyermekek és az
ifjúság védelmét és érdekeit képviselő, demokratikusan választott szervezet.
3. §
A testület egy fő ifjúsági polgármesterből, egy fő középiskolai alpolgármesterből, egy fő
általános iskolai alpolgármesterből, a megválasztott képviselőkből valamint az egyéni
tagokból áll, akiknek munkáját két fő felnőtt segítő támogatja. Megválasztásuk a Választási
Szabályzatban (továbbiakban: VSZ) rögzített határozatok alapján zajlik. A testület pártoktól
és más politikai szervektől független.
4. §
A Derecskei Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzat ifjúsági polgármesterének feladata a
szervezet képviselete, a megválasztott képviselőtestület koordinálása és megszervezése, a
képviselőtestületi ülés összehívása és levezetése.
5. §
A Derecskei Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzat alpolgármestereinek feladata a
polgármester 4. §-ban meghatározott feladatainak ellátása a polgármester távolléte esetén.
6. §
A Derecskei Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzat
képviselőinek feladata a településen élő gyermekek és
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fiatalok véleményének felkutatása és azok érdekképviselete a képviselőtestületi ülésen,
valamint szavazati joggal rendelkeznek a képviselőtestületi ülésen elhangzó minden
szavazásra bocsátott kérdésben, illetve az Szervezeti és Működési Szabályzat (a
továbbiakban: SZMSZ) és VSZ módosítása esetén is.
7. §
A Derecskei Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzat egyéni tagjának feladata minden a 6. § ban meghatározottak. Az SZMSZ és a VSZ módosításakor szavazati joggal nem rendelkezik,
kivéve az SZMSZ és a VSZ azon pontjait, amelyben az egyéni tag érintett.
8. §
A képviselő-testület feladatául tűzi ki maga elé:
- érdekképviselet, érdekvédelem,
- ifjúsági-, gyermekfeladatok, célok meghatározása hosszú- és rövidtávon,
- kulturális programok tervezése, szervezése,
- sport- és turisztikai rendezvények előkészítése, megszervezése,
- környezetvédelem,
- mentálhigiénés munka,
- önszerveződő csoportok felkarolása.
Mindezeket külön programterv formájában, évente határozza meg.
9. §
Az önkormányzat összefogja a 12 és 32 éves Derecskén élő és/vagy tanuló gyermekeket és
fiatalokat, velük együttműködve, véleményüket kikérve valósítják meg célkitűzéseiket.
10. §
Az önkormányzat rendezvényein joga van minden 9. §ban meghatározott gyermeknek és fiatalnak részt venni,
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véleményt mondani, javaslatot tenni és érdekvédelmet kérni.
11. §
Az önkormányzat képviselő-testületi üléseit kéthetente tartja, de legalább évente tizenhatot.
Az összehívás írásban történik.
12. §
Az önkormányzat képviselőtestülete határozatképes, ha azon a megválasztott képviselők több
mint fele jelen van. Határozathozatalhoz a jelenlévők több mint felének egybehangzó
szavazata szükséges, ez esetben a polgármester szavazata a képviselők és egyéni tagok
szavazatával azonos. Szavazategyenlőség esetén a polgármester szavazata dönt.
13. §
A képviselőtestület ülését a polgármester hívja össze, arra az időpontra melyet a
képviselőtestület az alakuló ülést követő első ülésen meghatározott, vagy szükség szerint a
képviselőtestületi ülést akkor is össze kell hívni, ha 4 képviselő egybehangzóan kéri a
polgármestert.
14. §
A képviselő-testületi ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetéséről a
jegyzőkönyvvezető gondoskodik. A jegyzőkönyv hitelesítéséről a polgármester és a
képviselő-testület két meghatározott tagjai gondoskodnak.
15. §
A polgármester 1 hónapot meghaladó akadályoztatása esetén az alpolgármester látja el a
polgármester SZMSZ-ben meghatározott feladatait. Az akadályoztatás megszűntét követően a
helyettesítő haladéktalanul köteles a polgármesternek beszámolni a végzett munkáról, a
hozott határozatokról és a vállalt kötelezettségekről.
16. §
A Derecskei Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzatnak
képviseletét a polgármester látja el, vagy az a személy,
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akit ezzel a képviselő-testület szótöbbséggel meghozott határozatával felruház.
17. §
A képviselőtestület tagjai kötelesek a testületi ülésen részt venni, jogosultak véleményt
nyilvánítani, a határozat hozatalát előkészíteni, és határozatot hozni.
18. §
A képviselő/ egyéni tag, amennyiben egymás után 3 képviselő-testületi ülésről igazoltatlanul
hiányzik, távol marad, úgy őt a képviselőtestület az utolsó hiányzást követő képviselőtestületi
ülésen minősített szótöbbséggel meghozott határozattal, sorából kizárhatja. Igazolás
benyújtására az utolsó hiányzást követő ülésig van lehetősége. Az igazolást a
polgármesternek, vagy a polgármestert helyettesítő személynek kell benyújtani.
19. §
Amennyiben a képviselőtestület tagjainak sorából a 18. §-ban meghatározottak alapján
képviselőt kizár, úgy helyére a választási listán következő képviselő lép a képviselőtestület
tagjai sorába.
20. §
A képviselőtestület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel*, nyílt szavazással hozza.
Minősített többséggel** szükséges szavazni az alábbi esetekben:
- képviselőtestület tagjai sorából kizárás,
- Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
- programterv elfogadása.
21. §
A képviselőtestület döntéseit határozat vagy rendelet formájában hozza. RENDELET
megalkotásához a képviselők (megválasztott) több mint
felének

egybehangzó

HATÁROZAT
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ülésen részt vevő képviselők/ egyéni tagok több mint felének egybehangzó szavazata
szükséges.
22. §
A Derecskei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat gazdasági alapjait Derecske Város
Önkormányzat

Képviselő-testülete

költségvetési

rendeletében

határozza

meg,

az

Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságával előre egyeztetett programterve
alapján.
23. §
A Derecskei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat évente egyszer – vagy a képviselő testület
döntése alapján többször – beszámol az elvégzett munkáról közmeghallgatáson.

Derecske, 2019. ………
______________________
ifjúsági polgármester

____________________________

____________________________

középiskolai alpolgármester

általános iskolai alpolgármester

*Egyszerű szótöbbség: az „igen” szavazatok szám meghaladja a „nem” szavazatok számát.
**Minősített többség: a szavazásra jogosultak 2/3-a
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