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1. Bevezető
A 2020-as év a világ és a Gyulai Ifjúsági Központ életében is nagyon sok változást hozott,
szervezetünktől nagy rugalmasságot igényelt ezen változásokra való regálás. Ebben az évben a
tevékenységeinket folyamatos újratervezés jellemezte. Az ifjúsági központ ebben az évben a 12
hónapból eddig 2 és fél hónapot zárva tartott, de tevekénységeinket online formában folytattuk
addig is. A jelenlegi helyzetben is főleg az offline világ adata lehetőségekkel igyekszünk
kapcsolatot tartani meglévő csoportjainkkal, de az egyéni tanácsadás jelenleg is működik.
A kontaktnaplónk vezetését és az abban szereplő kategóriákat nem alakítottuk át, ugyanazon
szakmai szempontok szerint készítettük el az ifjúsági szakfeladat beszámolót, mint amit az
elmúlt években használtunk.
Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (II.27.) határozata alapján
városunkban szakfeladat ellátási szerződés alapján 2014. március 1-től a Mi egy Másért
Közhasznú Egyesület látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény részeként, a törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában az önkormányzat számára
meghatározott ifjúsági szakfeladatot.
A szakfeladat ellátás egyik alappillére egy olyan ifjúsági szakmai és közösségi hely kialakítása
volt, ahol mind a szakma, mind pedig a fiatalok helyet találnak saját maguk és közösségeik
számára egyaránt.
Ezt az elvet követve került kialakításra a Kossuth u. 19. szám alatt a Gyulai Ifjúsági Központ
(továbbiakban: GYIK), a Mi egy Másért Közhasznú Egyesület szervezeti egységeként,
önkormányzati ingatlanban, összesen 230 négyzetméter területen. A központ 2014. június 6-án
történt átadását követően folyamatosan üzemel és fogadja a fiatalokat, családokat és a
szakembereket egyaránt.
A 2020. évben (november 25-ig) offline = személyes elérés az év elején az első két és fél
hónapban –január, február, március eleje- és a nyár folyamán zajlott tevékenységi körökre
jellemző. A személyes elérést az első pár hónapban a már jól ismert és megszokott programok
keretében bonyolítottuk le az érdeklődők részére.
A forgalmi naplóban szereplő kategóriákat érdemes kicsit jobban elemezni. A kategóriákat
eddigi tapasztalataink alapján alakítottuk ki:
Külső programokon elértek száma: összesen 4869 fő elérés (2014-ben 1405 elérés, 2015-ben
1634, 2016-ban 5617, 2017-ben 7332, 2018-ban 6022, 2019-ben 6327)
Sok alkalommal hívják szervezetünket, valamint a GYIK-et rendezvényekre kitelepülni. Az
ezeken elért személyek számát külön kezeljük. Ugyanolyan fontosnak tartjuk a felkereső
munkát, ahol szintén szakmai tevékenységet tudunk végezni, azon túl, hogy megismertetjük a
GYIK szolgáltatásait és a benne rejlő lehetőségeket a fiatalokkal, a velük foglalkozó
szakemberekkel, illetve a fiatalok szüleivel. Az idei évben erre főleg január-február és március
első két hetében volt lehetőségünk, valamint a nyár folyamán és szeptember hónapban. Azóta
csak belső képzések és minimális létszámmal kisebb programok kerültek megrendezésre.
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Felkereső tevékenységek 2020. január 1. – november 25. között:
Offline tevékenység
- osztályfőnöki órák tartása
- iskolai szabadidős rendezvényekre való kitelepülés
- szakmai konferenciákon való részvétel és a fiatalok eljuttatása a helyszínekre
- iskolai DÖK-napokon való részvétel
Pedagógusok, szülők és fiatalok részére előadások szervezése
-

prevenciós, továbbtanulási és pályaválasztási,
életvezetési előadások

Online és offline tevékenységek, ifjúsági szabadidős és szakmai napok szervezése
-

Ifjúsági szakmai továbbképzések és előadások (közösségi szolgálatosok
felkészítése, önéletrajzírás, tanulástechnikai csoport stb.).
- Hetedhét Játékváros segítők csapatának szakmai felkészítése és a nyár
leszervezése
- „DÖKÉLetlenek” KA3-as projekt életre hívása és levezénylése 2019/20-as és a
2020/21-es tanévekben
Országos rendezvényeken való tevékenységek
-

GYIÖT Település és Ifjúsági munka szakmai kiadvány szakmai munkájában
való részvétel
Online előadásokon való részvétel
Országos ifjúsági fejlesztések és egyeztetésekben való részvétel
Ifjúság szakmai módszertani anyagok fejlesztése

A külső elérések mellett azonban a központba betérő, a szolgáltatásokat ott igénybe vevő
fiatalok száma az év elején még exponenciálisan emelkedett az elmúlt évekhez képest, de azt
követően teljesen leállt az újranyitáskor a nyári szünet és az a tény sem segítette szakmai
munkánkat, hogy a Hetedhét Játékváros 3 hete alatt szintén nem tudtunk nyitva lenni anyagi és
technikai okokból. De azért a nyár folyamán megfigyelhető egy kisebb fajta emelkedés és ez
bizony szeptember és október hónapban is jól látható
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A GYIK-ben szervezett rendezvényen elértek száma: összesen 1231 elérés (2014-ben: 608
elérés, 2015-ben: 746 elérés, 2016-ban: 1317 elérés, 2017-ben 1397, 2018-ban 1635, 2019-ben
1322 elérés)
A GYIK-ben szervezett programokon, rendezvényeken (akár külsős, akár saját szervezésű)
résztvevők létszáma. A szabadidős tevékenységek mellet nagy hangsúlyt kapnak a szakmai
programok is.
A GYIK-ben megrendezett offline programok:
- kézműves foglalkozások, Süti Csüti, társasjátékparti, szülinapi bulik, vitanap, előadások
- szülő- és pedagóguscsoportok, osztályközösségek fejlesztése, szakmai fejlesztő műhelyek
- nyári táborok fogadása szabadidős tevékenységek céljából
- családok és fiatalok fogadása szabadidős tevékenységek céljából
- osztályközösségek nyári csapatépítése
A GYIK-ben megrendezésre kerülő online programok:
- online előadások szakemberek, szülők és fiatalok részére
Az előadások esetében az első próbálkozások alkalmával igen nagy szervezést igénylett, hogy
legyenek az online térben résztvevők a célcsoportokból, de tapasztalatunk alapján az emberek
kezdik megszokni és elfogadni, ha meg szeretni nem is, ezt a fajta lehetőséget is. Nagyfokú
rugalmasságot és szakmai tapasztalatot kíván tőlünk, hogy gyorsan tudjunk reagálni a
változásokra, és hogy folyamatosan tartsuk a kapcsolatot az online térben jelenlevőkkel. Itt kell
megemlíteni, hogy az online Továbbtanulási Börze felületnek köszönhetően, melyet október 19én nyitottunk meg, jól láthatóan megugrott az online tevékenység. A felületet azóta is igen szép
számmal látogatták meg az érintettek –gyermek, szülő, pedagógus-, és ez megerősített
bennünket, hogy a jövőben nem elég a személyes rendezvény, hanem szükség lesz az online
felületre is.

Tanácsadás: összesen 227 fő elérés (2014-ben 38 elérés, 2015-ben 119, 2016-ban 137, 2017ben 170, 2018-ban 224, 2019-ben 228)
2020-ban csak azokat a felkereséseket soroltuk ide, akik a pszichológus segítségét vették
igénybe: egyéni és csoportos tanácsadásokon jelentek meg. Nagyon fontos továbbra is, hogy
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biztosítani tudjunk pszichológus munkatársat. A számok alapján is jól látható, hogy a mi
információs tevekénységünket szakmai alapon kiegészíti. Akinek pszichiátriai vagy hosszabb távú
terápiára lenne szüksége, szakemberünk a megfelelő helyre irányítja. Ebben az évben márciusmájus hónapban a szakemberünk online térben látta el ezt a feladatot. Sokkal több megkeresés
is érkezett ez időben.
Az alábbi témakörökben végeztünk tanácsadást:
- pályaválasztás, pályaorientáció
- iskola- és fakultációválasztás
- életvezetési és kortárs problémákkal kapcsolatos tanácsadások
- tanulástechnikai problémák
- hogyan osszam be a napirendemet
- hogyan tanuljak online
- mit tegyek a gyermekemmel, ha nem szeretne tanulni

Információkérés: összesen 1863 fő elérés (2014-ben 122 elérés, 2015-ben 600, 2016-ban 47,
2017-ben 668, 2018-ban 1189, 2019-ben 1252)
Az idei évben jelentősen megnőtt az információt kérők száma. A karantén kezdetekor ez a szám
hatalmasat ugrott felfelé, annak ellenére, hogy sok esetben az interneten is megtalálhatóak lettek
volna a válaszok. Az információkérés itt sok estben szülőktől, pedagógusoktól vagy fiatal
felnőttektől érkeztek, tehát már nemcsak az általános és középiskolás diákok, hanem
egyetemisták is kerestek minket. Megfigyeltük, hogy a fiataljaink nagy részben nem tudnak jól
keresni, vagy nem tudják, hogyan keressenek a világhálón. Számos esetben az illető rendelkezett
valamilyen információval, de sokszor az nem teljes, nem aktuális, vagy alapvetően téves volt.
Ilyen esetekben ezeket a kérdéseket segítettük tisztázni. Az online időszakban folyamatosan
igyekeztünk figyelni mindegyik felületünket. Nagyon fontos, hogy a karantént követően újból
személyesen is felkerestek bennünket információkérés miatt, de az online felületeken továbbra
is érkeznek kérdések napi szinten. Jelenleg az egyéni tanácsadás mellet az egyéni
információnyújtás is működik.
Az online Továbbtanulási Börzét meglátogatott fiatalokat itt nem szerepeltettük, ők a rendezvény
ábrában kerülnek feltüntetésre.
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Az alábbi témákban kértek tőlünk információt:
- pályázatok
- érettségi: hogyan és mikor
- nyelvvizsga és az érettségi
- pontszámítás (felvételihez)
- önkéntességben való részvétel
- iskolai közösségi szolgálat
- önéletrajzírás, hazai és külföldi munkalehetőség
- motivációs levélkészítés
- nyári diákmunka
- munka- és albérletkeresés
- „kihez forduljak?” (aktuális problémával hová tud fordulni)
- EVS-önkéntes lehetőségek
- ösztöndíj lehetőségek városunkban, országosan
- iskolai és egyetemi dolgozatokhoz és beadandókhoz szakmai anyagok
- kollégium igénylése

Szabadidő: összesen 120 fő elérés (2014-ben 618 elérés, 2015-ben 1245 elérés, 2016-ban 583,
2017-ben 589, 2018-ban 399 elérés, 2019-ben 613)
A központ számos olyan eszközzel rendelkezik, amely a szabadidő eltöltésére alkalmas. Az
ezeket igénybe vevő, vagy csak beszélgetni betérő fiatalokat jelezzük ennél a kategóriánál. A
GYIK–kártya bevezetése óta a fiatalok egyfajta kontrollt kaptak. Ez évben a szabadidős
tevékenységek szüneteltek a március-júniusi időszakban, valamint november-decemberben sem
nagy valószínűséggel tudják majd igénybe venni a fiatalok. Viszont nagyon fontos, hogy a
játékparkunkat folyamatosan fejlesztenünk kell, mert amortizálódnak az eszközök és lépést kell
tartanunk a fejlődő világgal is.
Az alábbi szabadidős tevékenységeket végezték nálunk:
- társasjáték, ping-pong, csocsó
- Xbox 360 (virtuális sportok, mozgással vezérelhető játékok), Nintendo Wii (virtuális
sportok, mozgással vezérelhető játékok) [Az Xbox 360 és a Nintendo Wii is már több,
mint 7 éve van birtokunkban]
- csoportjátékok, alkotóház
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-

osztályközösség, iskolai DÖK-ök és kollégiumi DÖK-ök építése

Önkéntes munka: összesen 383 fő elérés (2014-ben 105 elérés, 2015-ben 748, 2016-ban 475,
2017-ben 795, 2018-ban 545, 2019-ben 707)
Idevesszük az önkéntesek részéről felmerülő megkereséseket, a közösségi szolgálatos
képzéseken részt vevők létszáma viszont nem itt, hanem a képzések kategóriánkban jelenik meg.
A csökkenést a karantén és a jelenlegi szabályzások eredményezték. A fiatalokat a karantén alatt
elenyésző számban ugyan végeztek online önkéntes tevékenységet egy-két alkalommal
(korrepetálás, szakmai anyagok begépelése stb.), de ezek nem mondhatók jelentősnek. Ez évben
elenyésző számban, de továbbra is kaptunk helyi szervezetektől, alapítványoktól,
intézményektől -főleg a nyár folyamán- megkeresést, akik a rendezvényeikhez önkénteseket
kerestek. A megkereséseket és a felkészítéseket a programokhoz és rendezvényekhez a GYIKben végeztük és koordináltuk. Az önkéntesek részére bevezetésre került egy szakmai képzés,
melyet a GYIK-ben tartunk, 5-8 órában. GYIK által szervezett programokra, valamint a Hetedhét
Játékvárosra is felkészítjük a fiatalokat. A 2021-es Hetedhét Játékvárosra a közösségi szolgálatra
jelentkező fiatalok már szeptember hónapban elkezdtek jelentkezni.
DÖK: összesen 542 fő elérés (2014-ben 135 elérés, 2015-ben 435, 2016-ban 380, 2017-ben 333,
2018-ban 291, 2019-ben 504)
Ide tartozott minden olyan esemény, program pl. DÖK-ülés, szakmai nap, szakmai egyeztetés és
beszélgetés városunk vezetőivel stb., amit vagy a DÖK tagjai szerveztek, vagy számukra kerültek
meghirdetésre. A 2020/21-as tanév a városi DÖK életébe is hozott új feladatokat, amiket a
fiatalok és a DÖK–segítők is rugalmasan kezeltek. A karantén alatt is működött a VDÖK, sőt sok
esetben egy héten nem csak egy alkalommal beszéltünk, hanem többször is. A VDÖK november
17-től újból online szakmai munkát végez.
Ebben az évben negyedik alkalommal tartottunk évindító szakmai megbeszélést és egyeztetést
az iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógusokkal, a delegált diákokkal és városunk által
delegált személyek jelenlétével. Ezt az egyeztetést a vírushelyzettől függően továbbra is
megkívánjuk szervezni, ahol iskolai, városi programokat, rendezvényeket beszélünk meg.

Képzés: összesen 545 fő elérés (2014-ben: 216 elérés, 2015-ben: 262 elérés, 2016-ban 372
elérés, 2017-ben:594, 2018-ban:434, 2019-ben 373 fő elérés)
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Azon résztvevők száma, akik a GYIK-ben megvalósuló képzésen vesznek részt (kortárs-,
kortárssegítő-előkészítő, tanulástechnikai, ifjúsági szakember-, közösségi szolgálatosok részére
szervezet-, Hetedhét Játékváros új segítőinek felkészítő, szakmai műhelyek stb.) Az idei évben
kisebb létszámú csoportokkal dolgoztunk, így intenzívebben lehetett szakmai munkát végezni.
A képzések esetében jól látható, hogy nemcsak személyesen igyekeztünk képezni és felkészíteni
a fiatalokat egy-egy tevékenységre, hanem online is. Ez tőlünk is megkívánta azt, hogy az online
felületeket meg ismerjük és megtanuljuk kezelni és használni a mindennapokban. Az is igaz,
hogy elsőként nem érzetük magunkénak az online felületeket, továbbra sem szeretjük sem mi
sem a fiatalok, de a kapcsolat tartásban és a szakmai munkánkhoz most nagyban hozzájárul. A
fiatalok a sok online térben való jelenlét miatt nem kedvelik és az is igaz így a szabadiős
felületeiket vettük el fiataljainktól, ahol eddig játszottak, ceheteltek barátokkal most tanulási
vagy is munka felületté alakult át.
A GYIK-ben előforduló képzések:
- kortárssegítő képzés és szupervízió
- közösségi szolgálatosok képzése
- DÖK-képzés
- tanulástechnikai
- osztályközösség-építés
- ifjúsági szakmai képzések fiataloknak

Szolgáltatás: összesen 120 fő elérés (2014-ben 77, 2015-ben 35, 2016-ban 217, 2017-ben 105,
2018-ban 309, 2019-ben 280)
Számos esetben igény merült fel nyomtatás, fénymásolás, szkennelés használatára, így ezt külön
kategóriaként kezeljük. Törekszünk a reális igények mentén bővíteni a lehetőségeket. A
karantén időszakban ez a szolgáltatásunk is szünetelt. Az idei évben is szeptembertől a nyugodt
körülmények között tanulni óhajtó fiatalok is érkeztek -elenyésző számban- a GYIK-be, akik
főként kollégisták voltak. A csökkenés annak is köszönhető az elmúlt évekhez képest, hogy egyre
több család rendelkezik megfelelő technikai eszközökkel az otthonukban. Főleg kollégisták
veszik ezt a szolgáltatást igénybe.
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2. Feladatok
A szakfeladat ellátási szerződésben az alább felsorolt feladatok fogalmazódtak meg. Számos
feladat ütemezhető, azonban előfordul a tevékenység végzésének aktívabb vagy kevésbé aktív
időszaka. Emellett számos állandó szolgáltatás és a szerződés megkötése óta felmerült új feladat
is részét képezte az elmúlt év munkájának is.
A feladat-ellátás tartalma szerint:
A) Helyi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése
Helyi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése az Európai Uniós előírásoknak
megfelelően. Ezen feladathoz a következő szakemberek állnak rendelkezésre: 1 fő ifjúsági
szakértő, ifjúságsegítő és művelődésszervező szakember, 1 fő iskolapszichológus, 1 fő ifjúsági
animátor és informatikus, valamint egy 1 fő asszisztens. Önkéntestevékenységet folytató
szakemberek: 1 fő klinikai szakpszichológus, 1 fő drámapedagógus, valamint számos gyermek és
ifjúsági kortárs segítő.
A Gyulai Ifjúsági Központ (továbbiakban: GYIK) 2014. június 6. napján került átadásra, amely
több szerepkört és feladatot foglal magában, ezek között kiemelkedő helyen található a helyi
ifjúsági információs és tanácsadó iroda (továbbiakban: IITI) funkció. 2020. november 30. napjáig
összesen 2088 fő (2014. évben 159 fő, 2015. évben 1764 fő, 2016. évben 1577 fő, 2017. évben 2137
fő, 2018-ban 2754 fő, 2019-ben 2819 fő) kereste fel a GYIK-et különféle információt és tanácsot
kérve:
1. a Bay Zoltán és a Bursa Hungarica ösztöndíj megpályázása, egyéb országos és egyetemi
ösztöndíjakak
2. továbbtanulás, pályaválasztás, szakosodás, fakultációválasztás
3. tanulástechnika
4. iskolai közösségi szolgálat
5. munkaerőpiacra való kilépés, önéletrajzírás
6. hazai diákmunka-vállalás, külföldi munkavállalás
7. európai önkéntes szolgálat
8. kortárs, párkapcsolati, életvezetési problémák és tanácsadások
9. önkéntes lehetőségek
10. albérletkeresés
11. sportolási lehetőségek
12. szabadidős tevékenység számára helyszín biztosítása
Az IITI alacsonyküszöbű szolgáltatásként érhető el a fiatalok számára, így anonim. Az előbb
említett okok miatt forgalmat számolunk munkánk során, de nem jelenléti ívvel történik a
forgalom mérése, az anonimitást megőrzését szem előtt tartva. Vannak visszatérő fiatalok, akik
egy-egy hasznos információt követően visszatérnek újabb kérdésekkel, problémákkal, amiken
kollégáink igyekeznek segíteni. Egyre több fiatal keresi fel irodánkat, a legtöbben pályaválasztási
kérdésekkel kapcsolatban. A szolgáltatásunk kibővítése is lendített a növekedésen. Sok esetben
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elegendő a 4 alkalmas serdülő konzultáció, ezzel a nagyobb problémák kialakulását meg lehet
előzni a fiatalok életében.
Az információ és tanácsadó feladatkörre a GYIK minden helyisége hasznosításra kerül: a
klubszobában kötetlenebb témájú, egyéni, vagy csoportos tevékenységeket végzünk. Az online
tanácsadás egyre nagyobb teret hódít el a személyes találkozótól, de sok esetben online csak az
első kapcsolatfelvételre kerül sor, a személyes találkozás is szükséges a további szakmai
segítségnyújtáshoz. A Hallgat-lak tanácsadó helyiség az egyéni tanácsadások terepe, továbbá a
kis létszámú megbeszélések (pl. DÖK) helyszíne, ahol közvetetten foglalkozunk
információátadással a diákok képviselői számára.
Igazodva a mai generáció igényeihez a GYIK weboldalát (www.ifjusagikozpont.eu) egyre
dinamikusabban működő felületté fejlesztettük. Megjelenik rajta egy hasznos helyeket
tartalmazó felület, amelyet egy szociális munkás kollégánk gyűjtött össze, ez a fiataloknak nyújt
tájékozódást különféle élethelyzetekhez. A minél sokrétűbb információszolgáltatásért
tematizáltuk a linkeket: egészségügy, hivatalok, lelki egészség, szociális információk,
tömegközlekedés. A felület folyamatosan bővül. Itt található az online Továbbtanulási Börze
statikus felület is.
B) Ifjúsági közösségi tér kialakítása
Ifjúsági közösségi tér kialakítása, ahol a fiatalok szabadidejükben találkozhatnak, biztonságos
környezetben szórakozhatnak, hasznosan tölthetik szabadidejüket, közösségi életet élhetnek.
Igény szerint keretet ad a tehetséggondozásnak, felzárkóztatásnak. Ezen feladatok ellátásához
már jelentős mennyiségű eszköz áll rendelkezésre (könyvtár, fejlesztőjátékok, sporteszközök),
mely eszközöket folyamatosan szükséges karbantartani és azokat pótolni.
A GYIK 230 négyzetméteren látja el ifjúsági (és hozzájuk kapcsolódó) közösségek befogadását,
fejlesztését. A közösségi tér iránti igény, és a GYIK felszereltsége jól mutatja a fiatalok magas
számú megjelenését, 2020. november 30. napjáig összesen 2320 elérés (2014. évben: 604 fő,
2015-ben 1991 fő. 2016-ban 1780 fő, 2017-ben 2137, 2018-ban 2224 fő, 2019-ben 2419 fő) volt,
amikor is a GYIK területén kifejezetten szabadidős tevékenység miatt tartózkodtak fiatalok,
teljesen változó létszámmal.
A központ kialakítása 2014. április és májusában történt meg. A helyet azonban nemcsak
kivitelezők alakították, hanem a szervezetünk tagjai és önkéntes fiatalok is: csocsóasztal
rendbetétele, a kapu lefestése, fogasok, kerti kiülők, bútorok összeszerelése, játékok és iratok
rendszerezése. Az itt dolgozó munkatársak és önkéntes fiatalok azóta is vigyáznak az épületre.
Tematikus termeket és közösségi teret alakítottunk ki:






klubszoba: játékokra, beszélgetésre, kikapcsolódásra és szabadidő eltöltésére alkalmas
iroda: a munkatársak mindennapi feladatellátása zajlik itt, valamint az információs
szolgáltatatás és egyéb szolgáltatások biztosítása
tanácsadó szoba: itt zajlott a tanulástechnikai tréning is csoportban, egyéni tanácsadások
és beszélgetések
kor-társ terem: képzések, tréningek, megbeszélések, beszélgetések zajlanak itt, 40-50 fő
befogadására képes a helyiség
folyosó, előtér: közösségi tér és konyha
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A spontán közösségi tér használaton túl szervezett formában is végzünk közösségfejlesztést.
Több alkalommal fordult elő, hogy osztályközösségek, kollégiumi közösségek, baráti társaságok
fordultak hozzánk, hogy csoportosan vennék igénybe a GYIK közösségi tereit, vagy kértek
közösségfejlesztő foglalkozást.
A közösségi élet, közösségfejlesztés során a helyiségeink funkciója kissé átalakul: a klubban a
fiatalok aktív klubéletet élhetnek, játszhatnak, kötetlenül beszélgethetnek, filmeket nézhetnek, a
tanácsadó helyiség kiscsoportos közösségfejlesztő munkához kiváló, a kortárs képző terem
pedig a közösségfejlesztés tréninget képes befogadni, a néhány főtől akár 30-ig.
Ezenfelül az előtér és a kortárs terem is alkalmas egyéb olyan foglalkozások megtartására, ahol
nem kifejezetten tréning során, hanem más, közösen végzett alkotótevékenység alkalmával
épülhet a közösség: kézműves foglalkozások: süteménykészítés, kézművestevékenységek,
bonbonöntés, stb.
A már létező közösségek számára folyamatos kapcsolattartás mellett, reagálva az igényekre,
rendezvényeket is szervezünk, ahol a már működő közösség tagjai közelebb kerülhetnek
egymáshoz, valamint új tagokkal is bővülhet. Saját és befogadott rendezvényeken a GYIK
területén összesen 1.213 fő vett részt november elsejéig: nyári tábor kihelyezett kézműves
foglalkozása, csapatépítés, vár körüli vetélkedő, családi napok, nyári táborok, szakmai napok és
előadások, szülő csoportok, pályaválasztási előadások, pódium-beszélgetések.
C) A Helyi Ifjúsági Tanács újraélesztése
A Helyi Ifjúsági Tanács újraélesztése, a választási rendszer megreformálása, folyamatos szakmai
segítése, koordinálása, képzések, fejlesztések szervezése, lebonyolítása.
A Helyi Ifjúsági Tanács (továbbiakban: HIT) egy speciális, összetett fórum, ezáltal kialakításának
feladata is számos akadályt vet fel. Nem kezelhető külön a települési diák-érdekképviselet
meglététől, vagy hiányától. A diákok érdekképviseletének hiányáig nem értelmezhető olyan helyi
ifjúsági tanács, amelyben a fiatalok legnagyobb létszámát tömörítő városi diák-érdekképviselet
nem tud jelen lenni. Ezért elsődleges lépés, hogy a fiatalokat felkészítsük városi szintű diákérdekképviselet kialakítására és működtetésére.
A Helyi Ifjúsági Tanács egyéb szereplőinek összegyűjtése, velük a kapcsolatfelvétel, és a
szerepvállalásukhoz érzékenyítésük már évek óta folyik. Folyamatosan kapcsolatban állunk a
rendőrséggel, a civil szervezetek szövetségével, a kórházzal, egészségfejlesztési irodával,
védőnői hálózattal, család és gyermekvédelmi rendszer tagjaival, illetve a művelődési ház és a
múzeumi egységgel, az oktatási intézmények (köznevelési és felsőoktatási intézmények
egyaránt) egységeivel, akik napi szinten dolgoznak, találkoznak a fiatalok csoportjaival, vagy
munkájuk, vagy rendezvényeik kapcsán. Új szereplőként jó kapcsolatot építettünk ki ez évben a
foglalkoztatási osztállyal is. Akik többalaklommal jártak több csoportunknál is –VDÖK,
Kortársegítők- így egy élő szakmai párbeszédre is lehetőségük volt a fiataloknak is. A Helyi
Ifjúsági Tanács további tervezett alkotóelemei: egyházi ifjúsági szervezetek, kisebbségi
önkormányzatok, egyéb civil szervezetek.
D) Városi Diákönkormányzat működtetésé
Városi Diákönkormányzat újjászervezése, a választási rendszer megreformálása, folyamatos
szakmai segítése, koordinálása, képzések, fejlesztések szervezése, lebonyolítása. Gyulai
Diákünnepek évente történő megszervezése.
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Az idei évben összesen offline 354 és online 247 elérésünk volt a DÖK-ön résztvevők
tekintetében (2014. évben 140 elérés, 2015-ben 473 elérés, 2016-ban 380 elérés, 2017-ben 341
elérés, 2018-ban 291 elérés és 2019-ben 504 elérés). A heti üléseken túl egyesületünk biztosít
megfelelő informatikai és technikai eszközöket a VDÖK tagjai számára a feladataik ellátásához.
Miért is fontos ez évben az online és az offline tevékenységet külön megvizsgálni? Az offline
találkozókon nem minden estben vannak jelen a diákok, ezzel ellentétben online szívesebben
részt vesznek az üléseken, különösen akkor, ha csupán egy 10 vagy 20 percet igénylő téma
megbeszélésére van szükség. Előfordult már olyan is, hogy az offline és online ülést kombináltuk,
így aki nem tudok személyesen jelen lenni (személyes okok miatt), az sem maradt ki a
tanácskozásból. Azt is megfigyeltük tavasszal, hogy online térben sokkal aktívabbak voltak a
diákok. Iskolatípusok tekintetében nem volt a résztvevők körében számottevő különbség.
Az online tevékenység alatt sok olyan dolgot beszéltünk át az érdekképviseleti szakmai
tevékenységről, melyek felmerültek a diákokban, ahol szükséges volt, ott kértünk külső szakmai
segítséget is szakemberektől. A megbeszélt témák: Milyen feladatai és lehetőségei vannak a
diákoknak? Milyen érdekképviseletei feladatai vannak az iskolai DÖK-nek az online időszakban?
Hogyan lehet DÖK-választást lefolytatni az online időszakban? Mennyi órája és dolgozata lehet az
online oktatás alatt? - a diákok nagyon felelősségteljesen gondolkodtak, és igyekeztek az iskolai
érdekképviseleti tevékenységeiket ellátni. A városi rendezvényeket közösen beszéltük át és
tettük át őszre, majd nagy szomorúságukra maradtak el ezek a rendezvények az idei évben: DÖK
szakmai nap, 6h és 24h vetélkedő, Ifjúsági Bál, szaloncukor-ajándékozás a városban Mikulásnapon stb. Az idei évben nem került kiírásra az iskolai DÖK-pályázat sem tavasszal, sem ősszel,
viszont az ősz folyamán több iskola keresett meg bennünket kérésekkel, így a lehetőséginkhez
mérten támogattuk az iskolákat (könyv, játék, irodaszer és egyéb eszközök vagy alapanyagok
beszerzésében). Ezeket a támogatásokat a VDÖK csapata az önkormányzati 700.000Ft anyagi
támogatásból tudta biztosítani az igénylő iskoláknak.
Több online pályázat is kiírásra került október és december között a diákok részére (Time to
Move Online Totó, Fotópályázat Adventi koszorúk és ajtódíszek, mézeskalács házikók és mézes
sütik témában, Kiskedvencek és az ünnep pillanatkép- és videópályázat). Emellett a gyulai Máltai
Szeretetszolgálat önkénteseivel egyeztetve a rászoruló gyermekek részére gyűjtünk ajándékokat
(Cipősdoboz Akció), melyeket a gyulai gyermekek fognak megkapni. A diákok aktívak, és jelenleg
megint online formában tartjuk velük a kapcsolatot.
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„DÖKÉLetlenek” projektnek köszönhetően a 2020-as évben nemcsak folytattuk a szakmai
tevékenységeinket, hanem az idei évben március leglején Egerben jártunk 18 fővel egy 3 napos
szakmai tanulmányúton, ahová a diákok mellett a DÖK-segítő tanárok is eljöttek velünk. A
projekttevékenység a szeptemberi újratervezést követően most jelenleg szünetel, így a pályázati
megvalósulás egy évvel csúszik. Nagyban segítette az online munkánkat, hogy március elején egy
csapatépítésen és egy szakmai tanulmányúton is részt vettek a diákok, akik már akkor is
igényelték egymás társaságát és a felnőttekkel való kapcsolattartást is.
Jövő évi tervek:









iskolai pályázatok folytatása
farsangi buli, Ifjúsági Bál
GYUDIN
városi vezetőkkel szakmai találkozó és egyeztetés
24h és 6h vetélkedő folytatása
szaloncukor ajándékozás a város lakosainak
adományozó várás szervezése
városi vetélkedő szervezése

A VDÖK 2015. szeptember 22. napján kimondta megalakulását és megalkotta SZMSZ-ét. A
szabályzat értelmében megválasztotta vezetőségét, ahová három pozícióra, három különböző
középiskolába járó diákot szavaztak meg társaik. Véleményünk szerint ez az egyik első lépése
annak a folyamatnak, hogy települési szinten ne egyes iskolák diákjairól beszéljünk, hanem
városi diákságról. Az iskolai rivalizálás felszámolásának lényege, hogy a fiatalok az intézményen
túl a városhoz is kötődjenek, továbbtanulásukat követően pedig, nagyobb valószínűséggel
térjenek vissza Gyulára munkát vállalni, családot alapítani.
Gyula Város Diákönkormányzata 2017. év januárjában belépett az országos Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzati Társaság (GYIÖT) tagjai közé. GYIÖT feladata: települési gyermek és/vagy
ifjúsági önkormányzatok, illetve települési szintű gyermek és/vagy ifjúsági érdekképviseletet
ellátó szervezetek országos érdekképviseleti szervezete.
A 2017. évben a Városi Diákönkormányzat 700.000 Ft anyagi támogatásban részesült. Ebből
kerül megvalósításra azóta is a 24h és 6h vetélkedő, iskolai diákönkormányzatok támogatása
pályázaton keresztül. A pályázatokon egyre több iskola diákönkormányzatát is támogattuk.
Tény, hogy szervezetünk saját forrásból egészíti ki a teljes összeget, hogy a megnövekedett
igénynek eleget tudjunk tenni.
E) Az önkormányzat ülésein a helyi ifjúság képviseletének koordinálása
Az önkormányzat ülésein, továbbá régiós és országos konferenciákon, képzéseken formális és
informális találkozókon a helyi ifjúság képviseletének koordinálása, szervezése. Részvétel az
ifjúsággal kapcsolatos döntés előkészítési folyamatokban.
A város vezetésével, valamint az önkormányzati osztályok, intézmények vezetőivel folyamatos
kapcsolatban állunk, így a felmerülő – nem döntéshozatali – kérdések eljutása, eljuttatása
megoldott a fiatalok számára, legyen szó akár egy megemlékezésen a fiatalok képviseletéről,
vagy egy közös szervezésű programról. 2020. január 28-án került sor ez évben egy szakmai
megbeszélésre, ahol jelen volt a VDÖK tagságán kívül Polgármester úr, Alpolgármester úr és a
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Szociális-gyermekvédelmi-egészségügyi és ifjúsági ügyekért felelős osztályvezető Asszony is. A
megbeszélésen a fiatalok által felvetett problémákat beszéltük át. A megbeszélés összegzését
követően a fiatalok konstruktívnak értékelték a párbeszédet.
A fiatalok ez évben több országos rendezvényen – február és szeptember hónapokban személyesen is részt vettek, melyeket a Nemzeti Ifjúsági Tanács vagy az Országos Gyermek –és
Ifjúsági Önkormányzati Tanács szervezet. De jellemző módon inkább három alkalommal online
térben, melyeket annyira nem kedveltek meg a fiatalok, hiányzott nekik a személyes találkozás,
beszélgetések és a bulizások is. A szakmai műhelyekben is hiányzott, hogy csak egy kis
ablakocskában látták egymást és dolgoztak együtt.
F) Helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv kidolgozása
Helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv kidolgozása, abban való részvétel, bevonva mindazon
partnereket, akik érintettek a helyi ifjúságügyben, amelyet Gyula Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2014. szeptemberi ülésére elő kell terjeszteni.
A helyi ifjúsági koncepció elkészült, végrehajtása folyamatban van, amelynek már konkrét
eredményei is láthatóak: a Felnőtt Fitnesz Parkok kialakítása, irodánkban az Anonim Tini
tanácsadás bevezetése vagy a pályaválasztási napok megszervezése. A GYIK a programjai és
szolgáltatásai megszervezésében is figyelembe veszi a koncepció iránymutatásait. Jelenleg zajlik
az ifjúsági koncepció felülvizsgálata, a hiányosságok és elért célok feltárása.
Az Ifjúsági koncepció 2020-ban lejár, így a 2020/21-es tanévben szükséges, hogy az új koncepció
elkészítéséhez egy városi ifjúsági felmérés készüljön. Az ifjúsági felmérés szakmai előkészítése
már elkezdődött (szociológus felkérése a szakmai tevékenységre, városi intézményvezetőkkel
való egyeztetés stb.). Az előkészítési folyamat a szociológus szakemberrel elkezdődőt az szakmai
ütemterv eddig két alkalommal lett át dolgozva. Jelenlegi helyzetben a kutatás legalább egy évet
fog tolódni, így az új Ifjúsági Koncepció is várhatóan 2022 év elejére készül el.
G) Évente legalább egy városi ifjúsági konferencia előkészítése, szervezése,
lebonyolítása
Évente legalább egy városi ifjúsági konferencia előkészítése, szervezése, lebonyolítása, az adott
év aktualitásának megfelelő tartalommal, a városi koncepcióhoz illeszkedően.
Az idei évben egy ifjúsági konferencia sem valósult meg. Előkészítve első alkalommal április 18.
tervezetük megvalósítani, mely az ismert okokból kifolyólag el maradat ekkor át szervezetük
júniusra. Melyet megint át szervezetünk decemberre. Online felületen nem kívántuk megtartani,
a középiskolás fiatalok így is sok esteben 6-8-10 órát vannak az online térben (tanulmányaik
miatt) és bizony ezt a szakami és szabadidős tevékenységet nem kívánjuk egy negatív szájízzel
indítani. Valljuk be őszintén mi felnőttek sem kedveljük az online szakmai tovább képzéseket és
konferenciákat, de jelen helyzetben ezek vannak csak. A fiataljaink, előadóink és workshop
vezetőink várják a jövőévben megrendezésre kerülő a személyes rendezvényt.
H) Ifjúsági közösségek fejlesztése, a fiatalok felelős felnőtté válásának elősegítése
Ifjúsági közösségek fejlesztése, a fiatalok felelős felnőtté válásának elősegítése, ennek érdekében
képzések tervezése, szervezése, közvetítése.
Egyesületünk a szerződést megelőzően is foglalkozott közösségfejlesztéssel, a szakfeladat
átvállalásával azonban ezt keretbe helyezte, és városi szintű felhatalmazással erősítette meg.
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A GYIK megnyitását megelőzően partnerintézmények által biztosított helyszíneken, a központ
megnyitását követően pedig a GYIK-ben valósulnak meg.
A 2016-os évben indult útjára a GYIK legnagyobb mértékű újítása: a GYIK Tagsági Kártya. A
tagsági kártyával a klubszobában elérhető szabadidős szolgáltatásainkat csak azok a diákok
vehetik igénybe, akik rendelkeznek ilyen kártyával. A kártyák igénylése díjmentes,
közösségépítő célt szolgál, ezáltal számos olyan fiatal regisztrált be, akik eddig nem látogatták a
központot.
Ebben az évben január-február hónapban összesen 42 fő igényelt kártyát, március hónapban két
hetet tudtunk csupán nyitva tartani. A lezárást követőén elenyésző számban igényeltek kártyát a
fiatalok, a nyár folyamán összesen 8 fő, viszont az pozitív élmény volt, hogy gyulai lakcímmel
rendelkező fiatalok a nyár folyamán több alkalommal is felkeresték a klubhelyiségünket. A
2020/21-es tanévre nem készítettünk új tagsági kártyát. Ennek ellenére szeptember hónapban
kis létszámban ugyan, de érkeztek új belépők:22 fő, október és november hónapban a meglévő
fiataljaink keresték fel a klubhelyiséget.
Sajnos a közösségi rendezvényeinket nem tudtuk meghirdetni szeptembertől – Süti Csüti,
kreatív klubok, pódiumbeszélgetések, osztályok szervezeti fejlesztése és csapatépítése stb. Az
oktatási intézményekben sem tudtunk ifjúsági felkereső munkát végezni rendhagyó
osztályfőnöki órák, sportnapok, DÖK napok, családi napok keretében.
Közösségfejlesztést direkt módon, több területen végeztünk:
 kortárssegítő képzés (egy tavalyi évről maradt csoport, egy már működő csoport)
 DÖK-tagok találkozója és szakmai, közösségi képzése a napi munkán túl
 szakmai továbbképzések és műhelymunkák online formában
Közösség szervezés online térben:


előadások és workshopok szervezése (szülők, szakemberek és fiatalok részére)

Témák:





Szülők: Otthontanulás módszerei, Több gyermekkel egy időben tanulni?, Hogyan kössem
le gyermekemet a karantén alatt?, Nyári táborok a vírus alatt?
Fiatalok: Hogyan osszam be az életem?, Hogyan tanuljak otthonról?, Mit csináljak , hogy
kikapcsolódjak?, Érettségi 2020-ban?, Otthon tanulási módszerek.
Ifjúsági civil szervezeteknek: Civil szervezetek szerepe az online világban, Ifjúsági
szervezetek szerepe a jelenlegi helyzetben
Európa a nappalidban: E+-pályázatok, ESC-önkéntesség élménye, EU tagállamokban
tanulási és munka lehetőségei

A Gyulai Ifjúsági Központ életében is új lehetőségek nyíltak meg az online eladásoknak és az
online tevékenységünknek köszönhetően. Nemcsak a fiatalokkal tartottuk online a kapcsolatot,
hanem igyekeztünk a szülőknek, civil szervezeteknek és szakembereknek is előadásokat,
beszélgetéseket generálni.
Online Továbbtanulási Börze: ez év őszén már éreztük, hogy hagyományos módon nem tudjuk
megrendezni a Továbbtanulási Börzét. Igen gyorsan, még szeptember közepén felvettük a
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megyénkben található középiskolákkal a kapcsolatot, és elkezdtük szervezni az online
Továbbtanulási Börzét. Tény, hogy csak egy felületet tudtunk létre hozni, ahol az oktatási
intézmények bemutatkozó anyagian kívül a tovább tanulással kapcsolatos közérthető formában
a szülők és a diákok részére is találhatók információk – mik a pályaválasztás szempontjai, az
oktatási rendszer új modellje stb.- és tesztek is találhatóak az oldalon.
Az elmúlt években az általános iskolák 8. osztályosait személyesen is felkerestük, és igyekeztünk
segítséget nyújtani nekik a továbbtanulásban. Erre az idei évben nem volt lehetőségünk, de
reméljük, a jövőben ezt a tevékenységünket is tudjuk folytatni.
Az iskolákba való osztályfőnöki óratartások a 2019/20-as és a 2020/21-es tanévben ezidáig
minimális esetben valósultak csak meg a pandémia miatt.
Kortárssegítő képzés:
A 2020-őszén 7. és 8. osztályos diákok részére meghirdetett kortársképzés a jól ismert okok
miatt ez év őszént fejeződött be. De az is tény, hogy a 8. osztályt elvégzett diákjaink az idei évi
Hetedhét Játékvárosban mint segítők jelen voltak, és egy-egy műhelyben a műhelyvezető
segítőjeként végeztek szakmai tevékenységet, folyamatos szupervíziós megsegítés mellett. A
képzést 24 fő fiatal kezdte meg, és 18 fő fiatal veheti majd át az oklevelet, amint erre a
jogszabályok elehetőséget adnak.
A kortárssegítő képzés során 2014. évben: 10 fő, 2015. évben: 12 fő, 2016. évben 16 fő, 2018. évben
13 fő, 2019. évben 14 fő és előkészítő csoport 8 fő került kiképzésre, akik át is vették az
okleveleiket és végeznek településünkön szakmai munkát.
Az előző években kiképzésre került kortárssegítők havonta egy alkalommal szupervíziós
felkészítésen vesznek részt, jelenleg 14 fő. Decembertől hozzájuk csatlakoznak legifjabb
kortárssegítők is, akik ugyan még nem kapták meg az okleveliket, de teljes jogú tagjai a
kortárssegítők csapatának (2014. évben: 22 fő, 2015. évben: 10 fő, 2016. évben 16 fő, 2017. évben
14 fő, 2018. évben 14 fő, 2019. évben 14 fő).
A 2016. évtől a VDÖK és az egyesület közösen létrehozta a FIGYU médiát, ami egy online
médiafelület, az újságírással, filmkészítéssel, fotózással foglalkozó, vagy az iránt érdeklődő
fiatalok számára. Ez a csoport 2015. évben 15 fővel működött, az online felület kialakítása
megtörtént és 10 szakmabemutató kisfilm is elkészült. 2016. évben 7. és 8. osztályosok részére
került meghirdetésre a média klub. A kezdeti lelkesedés már a tavaly évben alább is hagyott, a
2019-es évi december hónapban megrendezésre került jubileumi Ifjúsági Konferencián egy
workshop alkalmával igyekezetünk új lendületet adni az felületnek, de ez a szakmai folyamat is
megszakadt 2020 márciusában.
Az érdeklődő fialtok még nem kötődtek kellően a
tevekénységéhez nem érezték még sajátjuknak- és hozzánk. Így a FIGYU média oldalt a
következő évben kell újraélesztenünk.
I) Közösségi szolgálat koordinálásának elősegítése
Az iskola közösségi szolgálat (továbbiakban: IKSZ) minden, 2016. évtől érettségit szerző fiatal
számára megkerülhetetlen eleme lett a köznevelésnek. Nagyon fontos, hogy a rendszer
nagyszámú érintettsége miatt kiemelten kezeljük, és a megfelelő irányba koncentráljuk a
fiatalokban rejlő lehetőségeket, hogy számukra is értéket képviseljen az, hogy ebben a
rendszerben vesznek részt. Másodlagos eredmény lehet (talán még fontosabb, mint maga az
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órák megszerzése), hogy a fiatalok a kötelező 50 óra után is akarjanak társadalmi tevékenységet
végezni, közösségekbe járni és nem csak létezni.
A 2019/20-as tanév tavaszára terveztünk egy IKSZ-el kapcsolatos szakmai konferenciát, sajnos
terveinket azonban áthúzta a jelenlegi világjárvány. A nyár folyamán átszervezetük őszre a
szakmai rendezvényt, most pedig reméljük, jövő tavasszal vagy ősszel meg tudjuk tartani.
Miért gondoljuk, hogy szükség lenne egy újabb szakmai konferenciára? Mert a jelenlegi
szabályzásokban több változás is történt, melyek nem csak a fiatalokat érintik, hanem a fogadó
szervezeteket is – 2 éves érettségihez is szükséges az IKSZ teljesítése, változtak a leigazolható
órák és napok számai és formája is stb., így a szakmai rendezvénnyel nem csak az érintett
korosztályt célozzuk meg, hanem a közintézményeket, civil szervezetek is.
Ebben az évben tavasszal már jeleztük az Önkormányzat felé, hogy azon fiataloknak, aki
teljesítették a közösségi szolgálatukat, szervezetünknél vagy más szervezetnél, ahová
kiközvetítettük a fiatalt, leigazoltuk a tevékenységeit. Akadtak viszont olyanok -ugyan elenyésző
számban-, akik nem teljesítették az 50 órát érettségiig. Az ő esetükben, hogy tudjanak
érettségizni, 12. évfolyamos diákoknál leigazoltuk azon órákat is, amiket sajnos nem
teljesítettek. Szerveztünk elveivel ugyan ellenkezik, hogy olyan szakmai tevékenységet
igazoljunk le, amit nem végzett el, de jelen helyzetben ezzel nem kívántuk a diákok életét tovább
nehezíteni.
Az idei ősz sem bővelkedik rendezvényekben, programokban, így olyan tevékenységeket
igyekeztünk és igyekszünk kigondolni, mely tevékenységek online formában végezhetők,
hasznos feladat lehet a fiataloknak és a környezetünknek is. Emellett 2020. december 2-án
online virtuális Word Café formájában kerül megrendezésre egy kötetlen beszélgetés a „𝐇𝐨𝐠𝐲𝐚𝐧
𝐭𝐞𝐥𝐣𝐞𝐬𝐢́𝐭𝐡𝐞𝐭𝐨 𝐚 𝐤𝐨𝐳𝐨𝐬𝐬𝐞𝐠𝐢́ 𝐬𝐳𝐨𝐥𝐠𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐚𝐳 𝐨𝐧𝐥𝐢́𝐧𝐞 𝐨𝐤𝐭𝐚𝐭𝐚𝐬 𝐢́𝐝𝐨𝐬𝐳𝐚𝐤𝐚𝐛𝐚𝐧?” témában. A
rendezvényre nem csak a fiatalokat várjuk. A szakmai munkát szervezetünk szakmai vezetője
irányítja.
Az már most látható, hogy a 9-10.-es fiatalok előrelátóbbak és augusztus-szeptember
hónapokban elkezdtek jelentkezni közösségi szolgálat teljesítésére. Az is tény, hogy sokan már a
2021-es nyárra keresnek maguknak feladatot. Ez nagyon tudatos és felelősségteljes
gondolkodást igényel a felnövekvő fiataloktól, hogy tudatosan tervezzék a nyarukat és a
jövőjüket.
J) Hetedhét Játékváros évenkénti megszervezése
A 2015. évre szóló szakfeladatellátási szerződésünk két új ponttal bővült, melyek eddig saját,
önálló jogi kerettel működtek, ettől az évtől kezdve azonban formailag a szakfeladat ellátásba
tartoznak, speciális formában külön költségvetési támogatással.
A 2009. év óta megvalósuló Hetedhét Játékváros tábor folyamatosan kiemelt projektje
szervezetünknek. Az idei évben 220 gyermek vett részt a programban, a szervezői stábban 1 fő
ditzingeni, valamint 15 fő közösségi szolgálatos diákon felül 16 fő önkéntes fiatallal egészült ki a
70 fős segítői, plusz 5 fős technikai személyzetből álló csapat.
A Hetedhét Játékváros önkormányzati támogatása összesen: 3 437 493 Ft
Felhasználva szerződés szerint:
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o 35 fő bér és járulék költségei, 1 fő ditzingeni vendég szállása és étkezése
o 22 fő ösztöndíj kifizetés
Megjegyzés: részletes költségvetés külön napirendben tárgyalt előterjesztéshez csatolva.
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3. Pénzügyi beszámoló
Előzmény: Gyula Város Önkormányzata 2014. március – december időszakra (összesen 10
hónapra) 4.5 millió forint anyagi támogatást biztosított az ifjúsági szakfeladat ellátásra (dologi,
bér jellegű, szakmai működtetésre és az Ifjúsági Információ és Tanácsadói Iroda kialakítására). A
teljes összege felhasználása 2014. december 31-ig történt meg.
Az önkormányzat 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020-as évekre, január–december
időszakra (összesen 12 hónap) 4 millió forint anyagi támogatást biztosított az ifjúsági
szakfeladat ellátásra (dologi, bérjellegű, szakmai működtetésre és az Ifjúsági Információ és
Tanácsadói Iroda működésére). A teljes összeg felhasználása minden év december 31. napjáig
történik meg. A pénzügyi és szakmai beszámolót szervezetünk az év december 20-ig adja le.
A 2020. évi feladat ellátási támogatás 4 millió forint (dologi, bérjellegű, szakmai működtetésre
és az Ifjúsági Információ és Tanácsadói Iroda működésére). A teljes összeg felhasználása 2020.
december 31. napjáig történik meg.
GYIK működtetés és szakfeladat ellátás költségeinek
ütemezése összesen
Bérre felhasznált összeg összesen
5 735 426 Ft
(2020. január–november):
Rezsire felhasznált összeg összesen
642 341 Ft
(2020. január–november):
Összesen: 6 377 767 Ft
Ebből:
Önkormányzati támogatás
Bérre felhasznált összeg (2020.
január–november):
Rezsire felhasznált összeg (2020.
január–november):
Összesen:

3 438 050 Ft
561 950 Ft
4 000 000 Ft

Egyesület saját ráfordítás
Összesen:

2 377 767 Ft

Szervezetünk egyéb forrásokból, támogatásokból, pályázatokból, közhasznú tevékenységekből a
szakfeladat ellátásra fordított összege, az önkormányzat támogatásán felül: 2 377 767 Ft (ennek
a keretnek a terhére finanszírozott kiadási tételek dőlten szedve találhatóak a lenti felsorolásban)
A feladatellátás során a szerződésben foglaltakhoz rendelt felmerülő költségek nem bonthatóak
egyértelműen számlák szerint szét, tekintettel arra például, hogy egy-egy szakmai képzés
rezsiköltsége beépül az adott hónap költségeibe, nem határozható meg külön az adott
tevékenységre.
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Ennek ismeretében a feladatokhoz rendelt költségek a következők, vastagon jelölve az
önkormányzat támogatás terhére elköltött tételek (dőlten a további működtetéshez szükséges
költségek, melyeket szervezetünk az idei évben más forrásokból biztosít):
A) Helyi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése:
 rezsiköltség, bérköltség, kommunikációs költség
 karbantartás, tisztítószer, irodaszer, szakmai kiadások, szakmai programköltség,
 tartós eszköz beszerzés, könyvelés
B) Ifjúsági közösségi tér kialakítása
 rezsiköltség, bérköltség, kommunikációs költség
 karbantartás, tisztítószer, irodaszer, szakmai kiadások, szakmai programköltség,
 tartós eszköz beszerzés, könyvelés
C) A Helyi Ifjúsági Tanács újraélesztése
 rezsiköltség, bérköltség, kommunikációs költség
 szakmai programköltség
D) Városi Diákönkormányzat működtettése
 rezsiköltség, bérköltség, kommunikációs költség
 szakmai programköltség, tanulmány út
E) Az önkormányzat ülésein a helyi ifjúság képviseletének koordinálása, szervezése
 bérköltség
 kommunikációs költség
F) Helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv kidolgozása
 nem merült fel költstég
G) Évente legalább egy városi ifjúsági konferencia szervezése (a rendezvény leszervezésre
került)
 bérköltség, kommunikációs költség
 szakmai programköltség
H) Ifjúsági közösségek fejlesztése
 rezsiköltség, bérköltség, kommunikációs költség
 karbantartás, tisztítószer, irodaszer, szakmai kiadások, szakmai programköltség,
 tartós eszköz beszerzés, könyvelés
I) Közösségi szolgálat koordinálásának elősegítése.
 rezsiköltség, bérköltség, kommunikációs költség
 karbantartás, tisztítószer, irodaszer, szakmai kiadások, szakmai programköltség,
 tartós eszköz beszerzés, könyvelés
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4. A GYIK 2020. évi eléréseinek összefoglalása
A fentiekben kifejtett kicsit több mint 11 hónap alatti elérésszám 11.571. A 2014. évben csak 7
hónapról tudtunk beszámolni, 2015. évben 11 hónapról, 2016. év óta minden évben csak 10
hónapról, azaz töredék hónapokról tudunk beszámolni. Ebben az évben csökkenő tendencia
figyelhető ugyan meg, de szakmailag nem kevés kihívással kellett megküzdeni. Ennek ellenére
szakmailag szervezetünk is igyekezett felzárkózni, előre nézni és folyamatosan reagálni a
felmerülő új lehetőségekre, problémákra, az élet hozta változásokra. A fiatalok ugyan nem
tudtak több mint két hónapig az ifjúsági központban fizikálisan jelen lenni, de online formában
tartottuk a kapcsolatot a célcsoporttal. Az is tény, hogy amint kinyithatunk újból, a fiatalok félve,
de igyekeztek a szigorú szabályok mellett birtokba venni a közösségi teret. Sajnos jelenleg is
csak egyéni, személyes tanácsadás vagy információnyújtás folyik, amit a fiatalok nehezen
viselnek.

Havi átlag elérések alakulása
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A fiataloknak továbbra is nagy igényük van a személyes kapcsolatépítésre, kapcsolattartásra,
szabadidős tevékenységekre, így jövő év tavaszától még nagyobb feladatunk és szakmai
munkánk lesz a fiatalok irányába, hogy újra belakják a GYIK épületét is. Szakmailag sokat segít,
hogy városunkban van egy épülettel egy fix hely (GYIK). Fontos, hogy van hová menjenek a
fiatalok, ahol meghallgatják őket, figyelnek rájuk.
Az újrakezdésben nagy szerepük lesz a az általános és középiskolás diákoknak is, velük együtt
kívánjuk felépíteni és elkezdeni a jövőévi munkánkat, de ehhez elengedhetetlen, hogy legyen egy
közösségi tér, ahová betérhetnek és közösségi életet élhetnek a fiatalok. Nagyon fontos
tevékenységünk lesz továbbá a kitelepülés és a felkereső munka, de egy fix központi hely nélkül
ezeket a szakmai tevékenységeket sem lehet magas színvonalon elvégezni.
Ez évben nem csak személyesen, vagyis offline értük el a célcsoportot, szülőket és
szakembereket, hanem új felületen, online térben is.
Fontos kiemelni, hogy a szinten tartáshoz szükségesek minimum a már meglévő körülmények
biztosítása, valamint a fejlesztés szakmai és technikai téren is.
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5. Munkaterv 2021.
Az ifjúsági szakfeladat ellátáshoz szükséges partnerek.
Városi szinten: Gyula város Önkormányzata, helyi oktatási nevelési intézmények (óvódák,
általános és középiskolák, felsőoktatási intézmény), városunk szociális és egészségügyi
intézményei, az Egészségfejlesztési Iroda, közművelődési intézmények (Művelődési ház,
könyvtár, múzeumok), városunk rendvédelmi szerveivel és végül, de nem utolsó sorban, a helyi
civilszervezetek.
Országos szinten: Megyei és országos ifjúsági szervezetek, országos szakmai szervezetek
(Tempus Közalapítvány, Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzatok Társasága, Nemzeti Ifjúsági
Tanács, Erzsébet Ifjúsági Alap, Ifjúsági Szakmai Országos Szövetség stb.). Országos civil
szervezetek.
Az ifjúsági szakmai munka esetében az évkezdés egyfajta folyamat folytatását jelenti, a szakmai
munkát minden év szeptemberében kezdjük el, így nekünk egy évben két alkalommal van
évkezdésünk, tervezésünk a naptár szerinti januárban és szeptemberben a tanévkezdéssel
együtt.
Több rendezvényünk és szakmai tevékenységünk folyamatosan zajlik szeptember és június
között a tanévben.
Az IITI és a közösségi tér folyamatos üzemeltetése a Kossuth u. 19. szám alatt (GYIK) történik,
amelyhez jelenleg rendelkezésre állnak a szükséges infrastrukturális feltételek (ingatlan és az
eszközök).
Az önkormányzat által 2020. év január 1. és december 31. közötti időszakra biztosított 4 millió
forint a központ folyamatos működését fedezte, 12 hónapon keresztül. Ennek ismeretében a
2021. évre szükségszerű a jelenlegi összeg biztosítása a folyamatos, de minimális működéshez,
ezért kérjük, hogy az önkormányzat mérlegelje a 2021. évi 4 millió forint kiegészítését a 2021.
évre 500 e forinttal, így összesen 4,5 millió forint támogatás megítélését, az alábbi bontás
szerint:
1. bér és járulékok 12 hónapra: ......................... 4 204 200 Ft.
2. rezsi költség 12 hónapra: ................................ 1 320 000 Ft.
3. kommunikációs költség 12 hónapra:............. 156 000 Ft.
4. irodaszer költség 12 hónapra: ............................. 80 000 Ft.
5. karbantartási költség 12 hónapra: .................... 30 000 Ft.
6. tisztítószer 12 hónapra: ......................................... 60 000 Ft.
7. programköltséget* ................................................ 400 000 Ft.
8. VDÖK** ....................................................................... 700 000 Ft.
összesen: ............................6 950 200 Ft.
*pályaválasztási napok, prevenciós programok, pódiumbeszélgetés, kézműves foglalkozások, Gyulai
Ifjúsági Konferencia:
**pályázati kiírások, DÖK szakmai nap, GYUDIN

A folyamatos üzemeltetés költségei, melyekkel számolni kell, ezekből vastagon szedve,
melyekre elegendő lehet a 4 millió forintos keret az első teljes év (2015. év,2016. év, 2017. év,
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2018. év, 2019. év és a 2020. év) tapasztalatai alapján, dőlten szedve azok a kiadások, amelyekre
forrást kell teremteni a minimális működéshez:
-

-

dologi költségek:
o rezsi (víz, áram, fűtés, szemétszállítás)
o karbantartás, irodaszer, tisztítószer, fogyóeszközök,
szakmai kiadások:
o egy fő szakember éves bére,
o eszközbeszerzés,
o programköltségek (GYUDIN, DÖK szakmai nap, Gyulai Ifjúsági Konferencia)
o szakmai anyagok beszerzése és előállítása,
kommunikáció
o internet, telefon, tv
o kiadványok készítése, szóróanyagok készítése, webes felület fenntartása,
o kommunikációs eszközök előállítása,

Szervezetünk nem csak az önkormányzatól várja, hogy a hiányzó összeget a szakmai
működéshez részünkre biztosítsa, egyesületünk folyamatosan pályázatokat keres és nyújt be.
5.1.

Folyamatosan tervezett programok, foglalkozások

Január- június

Folyamatos szakmai tevékenységek
VDÖK ülések (heti-kétheti rendszerességgel, egy évben kb. 30 alkalom)
Kortárssegítő képzés és szupervízó
Munkahely látogatások leszervezése (laborlátogatás)
Hetedhét Játékváros szervezés előkészítése, beszerzések előkészítése
Hetedhét Játékváros szervezői találkozó (havi rendszerességgel)
Hetedhét játékváros új segítők felkészítése (havi egy alkalommal)
DÖK-pedagógus szakmai találkozó
Süti Csüti 3 hetente
Rendhagyó osztályfőnöki órák
Pedagógusok és szülök részére szakmai előadások szervezése (egy évben kb.
6-8 alkalom)
„DÖKÉletlenek” projekt lebonyolítása VDÖK szakmai fejlesztése
Kocka projekt lebonyolítása digitális kompetencia fejlesztése
Iskolai Közösségi Szolgálat koordinálása (diákok, pedagógusok, civilek és
közintézmények) szakmai segítségnyújtás
Anonim Tini Tanácsadás
Továbbtanulásban való segítségnyújtás
Fakultációválasztás
Pályázatok kereséses és elkészítése
szak-értő – továbbtanulási szakértelmező interaktív előadások (egy évben kb.
6 -10 alkalommal)

szeptember- december
VDÖK-ülések
Kortárssegítő képzés 2021/22-es tanévben
Kortárssegítő szupervízió
Munkahely látogatások leszervezése (laborlátogatás)
Hetedhét Játékváros lezárása és a 2022. évi projekt tervezése
DÖK-pedagógus szakmai találkozó
Süti Csüti 3 hetente
Rendhagyó osztályfőnöki órák
24

Pedagógusok és szülök részére szakmai előadások szervezése
„DÖKÉletlenek” projekt lebonyolítása VDÖK szakmai fejlesztése
Kocka projekt lebonyolítása digitális kompetencia fejlesztése
Iskolai Közösségi Szolgálat koordinálása (diákok, pedagógusok, civilek és
közintézmények) szakmai segítségnyújtás
Anonim Tini Tanácsadás
Továbbtanulásban való segítségnyújtás
Fakultációválasztás
Pályázatok kereséses és elkészítése
szak-értő – továbbtanulási szakértelmező interaktív előadások (egy évben kb.
6 -10 alkalommal)
Pályázatok keresése és elkészítése
5.2.

Havi bontású, már előrelátható tervezett programjaink, feladataink

A lent részletezett programterv csak a megfelelő anyagi lehetőségek megléte esetén valósulhat
meg. Szervezetünk folyamatosan nyújt be pályázatokat számos tevékenységére, amely
tevékenysége 2020. évben sikeresnek mondható, azonban a 2021. évre még a kiírások többsége
nem látható, a pályázati forrás biztos lehívása pedig előre nem meghatározható, így az alap
szakmai tevékenységek elvégzésének anyagi biztosítása az ingatlan működésén és a szakember
alkalmazásán felül szükséges, ellenkező esetben a munkatervben meghatározottak csak részben
teljesíthetőek.
Január

Folyamatos szakmai tevékenységek
Felsőoktatási Börze (EDUKÁCIÓ) fiatalok eljuttatása online formában
Felsőoktatásban való segítségnyújtás egyéni tanácsadás
VDÖK pályázati kiírás és koordinálás a 2020/21-es tanév második felében
Hetedhét Játékváros Tájékoztató előadás online formában
Évindító megbeszélés (VDÖK)
Szolidaritási projekt benyújtása

Február

Hetedhét Játékváros Tájékoztató előadás online formában
Országos Érdekképviseleti konferencia szakmai együttműködés
Ifjúsági Bál előkészítése
Online fiataloknak és szakembereknek online előadások
Országos szakmai rendezvény előkészítése

Március

Iskolai Közösségi Szolgálat szakmai konferencia (országos és helyi)
Hetedhét Játékváros online jelentkezés
Hetedhét Játékváros részvételi díj befizetések fogadása - személyes és banki
ügyletek kezelése, koordinálása
6h vetélkedő előkészítése
2020/21-es évben zajló ifjúság kutatás előkészítése
NEA-UN-20-Ö-V pályázat elszámolása
Autizmus Világnapi rendezvényen való szakmai segítségnyújtás

Április
Hetedhét Játékváros befizetés koordinálása
Tréningek a közösségi szolgálatos fiatalok részére
megbeszélés és koordinálás a Hetedhét Játékváros szervezői csapatának
Ifjúsági Bál megszervezése előkészítése
IFJ-GY-19-A pályázat elszámolása
Nyuszinapi rendezvény (Páncél Gyógypedagógia Intézmény)
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Május
Iskolai és óvodai családinapokon való kitelepülések
6h vetélkedő előkészítése
Érettségiben való segítségnyújtás
Hetedhét Játékváros beszerzés és helyszínegyeztetés
Ifjúsági Bál szervezése
Június
6 órás vetélkedő lebonyolítása
Érettségiben való segítségnyújtás
Hetedhét Játékváros beszerzés és helyszínegyeztetés
Iskolai és óvodai családinapokon való kitelepülések
Páncél Gyógypedagógiai Intézmény tanakos-osztály
Július
Hetedhét Játékváros lebonyolítása
Kortárssegítő tábor
Nyár esti szalonnasütések és beszélgetések
Augusztus
DÖKÉletlenek” projekt szakmai zárása
Nyár esti szalonnasütések és beszélgetések
VDÖK nyári tábor
Szeptember
Továbbtanulási Börze szakmai előkészítése
VDÖK évindító megbeszélés (pedagógusok és diákok)
Kortársegítő képzés meghirdetése
24h vetélkedő előkészítése
Október
Továbbtanulási Börze lebonyolítása
24h vetélkedő előkészítése
Time to Move –projekt lebonyolítása
November
24h vetélkedő lebonyolítása
XI. Ifjúsági Konferencia
Páncél Gyógypedagógia Intézmény Halloween napi program
December
Mikulás és egyéb karácsonyi rendezvényeken való részvétel
Mikulás bulik fogadása
5.3.Hetedhét Játékváros szervezése
A 2021. évi Hetedhét Játékváros előkészítése ez év októberében megkezdődött, - téma- és
időpontkeresés- a Játékváros szakmai színvonalának megtartásához elengedhetetlen, hogy a
szervezői csapat az elmúlt évi tapasztalatokra építve megkezdje a szakmai munkát. Az idei év
szeptemberében már a közösségi szolgálatos fiatalok jelentkezése is megkezdődőt rendhagyó
módon.
A 2021. évi Hetedhét Játékváros promótálasa kicsit másképpen fog a következő évben zajlani, de
terveink szerint az online jelentkezési felület megmarad, és a szülök részére minden évben
megrendezésre kerülő tájékoztató is online formában kerül megrendezésre január-február
hónapokban. Sajnos az inflációnak köszönhetően ez évben is kell emelni a befizetendő összeg
keretén. Így egy fő gyermeknek a Hetedhét Játékvárosa 2021-ben 49.000ft-ba fog kerülni.
Szervezetünk igyekszik pályázatokat keresni és benyújtani a hiányzó összeg előteremtésére is.
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2021. évi Játékváros sikeres, színvonalas megvalósításához szükséges önkormányzati anyagi
támogatás 5 097.200 forint. Az elmúlt években bevezetett online jelentkezés beváltotta a hozzá
fűzött reményeket, és a rendszer is sikeresen működik. Továbbra is 10 fő gyermek nyári
táborozását egyesületünk fogja anyagilag támogatni. Reméljük, jövő évben is érkeznek
Diztingenből vendégek, akik aktív részesei lesznek a gyulai Hetedhét Játékvárosnak.

6. Összegzés
Érzékelhető, hogy az önkormányzat által biztosított épület és annak otthonos, a célnak megfelelő
kialakítása, berendezése, a közösségi tér kialakítása milyen sokat jelent az ifjúságot érintő
feladatellátás eredményessége tekintetében. A forgalmi adatokból és a megvalósított programok
sokaságából jól látszik, hogy az elért személyek száma folyamatosan emelkedik. Az idei évben
nem a személyes elérések száma emelkedett érthető okokból, hanem az online
tevékenységeknek köszönhetően értünk el több fiatalt vagy tudtunk számukra információkat
nyújtani.
A 2021-es év az Ifjúsági Központ életében is előtérbe kerül az újrakezdés ez jelenteni fogja a már
megkezdett projektek, rendezvények, programok újra szervezését és újra gondolását, amibe
igyekszünk bevonni és megszólítani a fiatalokat is. A beérkezett információkat és véleményeket
maximálisan figyelembe vesszük és igyekszünk a megvalósításba is bevonni a fiatalokat.
Nem csak szakmailag kell fejlődni és újra kezdeni, hanem technikailag is szükséges a megújulás
nem csak a klub szobában található technikai berendezéskét kell lecserélni a modernebb
eszközökre, hanem a hangtechnikai berendezéseket szükséges beszerezni.
Az önkénteseken túl, a szakfeladatellátás keretében egy fő főállású munkatársat alkalmaz az
egyesület a biztosított forrás terhére, így az állandó alkalmazottaink száma két fő. Jelenleg a
főállású csapat mellett 1 fő GINOP támogatás terhére 6 órában foglalkoztatott munkatársunk
van, ez összesen 3 fő állandó munkatárs, napi 8 és 6 órában. Továbbá megbízási szerződéssel
kegy fő (pszichológus) munkatársat alkalmazunk, így összesen négy fő dolgozik (2014. évben hét
fő) a helyi ifjúság ügyeinek szolgálatában.
Főállású munkatársak nélkül a fentiekben kifejtett komplexitású és széles társadalmi
csoportokat elérő tevékenység nem elképzelhető, így fontos, hogy ezt a szakmai stabilitást
szervezetünk a jövőben is meg tudja tartani a minél sikeresebb szakfeladat végrehajtáshoz.
Szakmai munkánk sikeresebb ellátása érdekében szükség van egy félállású pszichológus
alkalmazására is.
Zárszóként meg kell említenünk, hogy az önkormányzat élenjáró nyitottsága az ifjúságügyre és a
hozzá rendelt infrastruktúra és anyagi forrás kiemelt helyzetet teremt ennek a szakpolitikai
területnek. Azonban fontos kiemelni, hogy a 2015. évre, 2016. évre, 2017. évre, 2018. évre, 2019.
évre és a 2020. évre biztosított 4 millió forint – amely nem emelkedett 2014-hez képest –
támogatás összege csupán az egy főállású alkalmazott bérére, valamint az ingatlan rezsijére
elegendő, az alapvető higiéniai szerek, irodaszerek, szakmai költségek fedezésére,
programok megvalósítására már nem. Ezekre a kiadásokra szervezetünk folyamatosan
pályázik. A pályázati források azonban projekt alapon és címkézett pénzfelhasználással kerülnek
kiírásra és megvalósításra, így az idei évben is a nyertes pályázatainak bizonyos része és azokon
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belül is csupán bizonyos tételek voltak felhasználhatók vagy kellet a pályázati megvalósítást át
alakítani a következő évre az ifjúsági szakfeladat ellátással összefüggésben.
A jövőbeli pályázati kiírások a tavalyi és az idei évhez való hasonlósága, gyakorisága és az
elnyerés aránya egyáltalán nem biztosított. Ezért mérlegelésre javasoljuk a meglévő támogatás
összegének növelését az önkormányzat számára, hogy az alapvető – bér és rezsi – költségek
fedezésén túl nagyon fontos, hogy jusson biztos, minimális mértékű forrás az alábbiakra is: a
szakmai és egyéb fenntartási feladatokra, arra, hogy reagálni tudjunk a fiatalok igényeire, a
minél hatékonyabb elérésre, szakmai munkára. Ennek megléte esetén szervezetünk vállalja,
hogy a következő év során megírásra kerülő és esetlegesen elnyert pályázatok terhére a meglévő
alapműködést szakmailag, szolgáltatásokban, valamint infrastrukturálisan fejleszti. A 2020.
évben elnyert egyéb támogatásainkból és pályázatokból a szervezet a fent kifejtett dőlten
szedett kiadásokat fedezte. Amennyiben ezen kiadások fedezete központi forrásból
biztosított, abban az esetben van lehetőségünk saját forrásból a fejlesztésre, amire az idei
évben szinte egyáltalán nem nyílt lehetőség.
2020. évben elnyert pályázatok és a szakfeladatellátás önkormányzati támogatásán felüli
kiadásaira fordított támogatási, pályázati összegünk összesen: 2 377 767 Ft.

Szabó Enikő
alelnök, szakmai vezető

Ament Balázs
elnök

28

