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„Új időknek új dalaival”
Közösen Veszprém megye ifj úságpolitikájáért

Veszprém megye mindig is erős 

volt az ifj úságpolitika színterén. 

Számtalan kezdeményezés, projekt, 

önálló szerveződés látott napvilá-

got. Több, mint 50 civil szervezet 

mellett számos intézmény munkál-

kodik a fi atalokért a megyén belül. 

Azonban gyakori, hogy hiába kö-

zösek a célok, ha a megvalósítások 

párhuzamosan, összeegyeztethe-

tetlenül folynak. Ennek érdekében 

keletkezett egy innovatív kezdemé-

nyezés, melynek célja, hogy Veszp-

rém megye ifj úságpolitikáját össze-

hangolja, egységessé kovácsolja, és 

közös irányvonalakat alkosson meg.

„Új időknek új dalaival”! A  ren-

dezvény megszervezéséért és a 

hosszantartó együttműködés fenn-

tarthatóságáért a Nemzeti Ifj úsági 

Tanács Veszprém megyei koordi-

nátora és a koordinátori hálózata 

a felelős, de emellett a megyében 

működő szervezetek is egyetérte-

nek abban, hogy közös érdek min-

den szereplőnek egy ehhez hasonló 

kapcsolati háló kiépítése. Ennek 

megszervezése és időpontja az ősz 

végén esedékes.

Egy rendezvény keretein be-

lül a három szektor – civil szektor, 

állami szektor, for-profi t szek-

tor – közösen vizsgálná meg az 

ifj úságügyet, mint önálló diszcip-

línát. Célkitűzésként jelenik meg, 

hogy egy hosszú távú, eredményes 

együttműködés mellett egy pro-

duktív, önmagát működtetni képes 

kommunikációs háló jöjjön létre a 

szektorok között.

Azonfelül előtérbe helyezendő, 

hogy egy hatásos együttműködést 

követően, különböző regionális, 

országos vagy akár nemzetközi 

színtereken a megyéből érkező 

résztvevők, egységes ifj úságpoliti-

kát tudjanak képviselni, fi gyelembe 

véve azt, hogy mind földrajzi, mind 

társadalmi viszonyok tekintetében 

a megye hozzávetőleg azonos.

Ennek érdekében a rendezvény 

több fő fókuszpontra koncentrá-

lódik:

A  Veszprém megyei fi atalok ak-

tív szerepvállalásának növelését 

illetően nem csak lokális, de orszá-

gos szinten is egyre nagyobb prob-

lémát eredményez az a tény, hogy 

a mai 15-29 éves korosztályt „Csen-

des generációként”* tartják számon. 

Passzivitás, bezárkózás, apolitikus-

ság, fokozott létbizonytalanság jel-

lemzi a fi atalokat. Kiemelt fontos-

ságot kell fektetni arra, hogy ez az 

A 2014-ben megrendezett Országos Diákparlament Veszprém megyei delegációja

* Magyar Ifj úság 2012
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állapot elmozduljon és a megyében 

élő fi atalok aktív szerepvállalásra 

legyenek ösztönözve. S  ez mind a 

három szektort közvetlenül érinti, 

hisz ez az alapja egy produktív jö-

vőnek.

A  rendezvény célja továbbá a 

Veszprém megyei oktatási intéz-

mények és a szektorok együttmű-

ködésének elősegítése. Az ifj úság-

politikához szorosan kapcsolódó 

társterület az oktatáspolitika, mely 

talán az egyik legnagyobb kérdése-

ket felvető szektor manapság. Elen-

gedhetetlen azonban, hogy a XXI. 

századi társadalomban az oktatási 

intézmény egymaga megbirkózzon 

a rengeteg feladattal. Együttműkö-

dési lehetőségek tárháza nyílik ki, 

ha a civil, és a for-profi t szektor is 

csatlakozik különböző szolgáltatá-

saival (civil szervezetek informá-

ciós napokat tartanak, különböző 

cégek bemutatják a munkaerő piac 

lehetőségeit stb.).

Fontos szempont a Veszprém 

megyei fi atalok nemzetközi mo-

bilitásának fejlesztése. A  megyén 

belül is egyre több civil szervezet 

foglalkozik nemzetközi lehetősé-

gekkel (főleg Erasmus+), melynek 

keretein belül a fi ataloknak nyújta-

nak mobilitási lehetőségeket. Ezek 

a lehetőségek viszont nagyon kevés 

százalékban érik el a célközönséget, 

az ifj úságot. Ennek a megváltozta-

tásának az érdekéül szolgálna egy 

olyan kommunikációs csatorna, 

melyen a szervezetek egymást in-

formálni tudják az adott lehetősé-

geikről, akik pedig a saját környe-

zetükben élő fi ataljaik között tud-

ják hirdetni.

Ehhez kapcsolódik az ifj úsággal 

foglalkozó szakemberek mobilitá-

sa a megyén belül. Számos kiváló 

szakember foglalkozik Veszprém 

megyében az ifj úsággal a legkü-

lönbözőbb területeken. Egy me-

gyei méret lefedéséhez azonban a 

szakembereknek mobilisnak kell 

lenniük, hogy ott tudjanak segíteni, 

ahol az adott helyzet ezt megkíván-

ja. Az együttműködések többek kö-

zött lehetőséget biztosítanak arra, 

hogy minél jobban megismerjék 

egymást a szereplők és ezáltal egy 

olyan kapcsolati háló alakul ki a 

megyén belül, mely hosszú távon 

biztosítani tudja a szakemberek 

együttműködését.

Mindehhez szükséges a megfe-

lelő információáramlás és kommu-

nikáció. Megyén belül elengedhe-

tetlen, hogy a kommunikációáram-

lás tökéletesen működjön, és ebben 

mind a civil, állami és a for-profi t 

szektornak is ki kell vennie a részét. 

Számtalan példa adódott abból, 

A Nemzeti Művelődési Intézet „Területi Ifj úsági Műhely 2016” projektjének várpa-
lotai állomása. Szalóki Viktor, a Nemzeti Ifj úsági Tanács Veszprém megyei koordi-
nátora tart előadást a megyei hálózatosodásról

A Lélektér Alapítvány kiképzett kortárssegítői a veszprémi Utca Zene Fesztiválon
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hogy egy adott település megyén 

belül azért nem tudott egy infor-

mációról, mert a kommunikáció 

vagy nem volt megfelelő, vagy 

egyáltalán nem működött. Ezt ki-

kerülve egy olyan csatornát kell 

létrehozni, melyen keresztül mind 

a szektorokon belüli résztvevők, 

mind a szektorok egyaránt értesül-

nek az eseményekről, hírekről.

Ennek feltétele a civil szerveze-

tek utánpótlásának kiépítése és a 

tudástranszfer. Országos tendencia, 

hogy a civil szervezetek küszködnek 

az utánpótlás kinevelésével, kiépíté-

sével. Kevés olyan fi atal van, aki jö-

vőjét a civil, azon belül is az ifj úság-

gal foglalkozó szervezetnél képzeli 

el, s  ennek következménye, hogy 

egy jól működő szervezet és annak 

vezetője nem tudja kinek átadni a 

tudását. Tudástranszfer nélkül pe-

dig a szervezet hanyatlásnak indul.

Jelentős eszköz lehet továbbá a 

cégek, vállalkozások CSR (Corpora-

te Social Resposibility –vállalati 

társadalmi felelősségvállalás) poli-

tikája az ifj úságszakma területére 

levetítve. Egyre több cég és vállal-

kozás folytat CSR politikát, azon-

ban kevesen fordítják ezt az ifj úság 

területére. A  cél, hogy a for-profi t 

szektor és a megyében működő 

vállalkozások, cégek lényegesen 

nagyobb hangsúlyt fektessenek a 

társadalmi szerepvállalásra és azon 

belül is az ifj úsági korosztályra. Ez 

egy kölcsönösen megtérülő CSR 

politika, hisz a későbbiekben a fi -

atal munkaerőként segítheti az 

adott vállalkozást.

A  rendezvény és a későbbi 

együttműködések mind a három 

szektor számára nyitottak kell, 

hogy legyenek. Ennek folyamata 

számos intézményt érint: alapít-

ványokat, egyesületeket, ifj úsági 

klubokat, önszerveződő köröket,-

diákönkormányzatokat, hallgatói 

önkormányzatokat, ifj úsági és kul-

turális intézményeket, önkormány-

zatokat, hivatalokat, helyi cégeket 

és vállalkozásokat.

A  végeredmény, hogy a fent 

említett témákban a résztvevők 

közös álláspontokat, irányokat ala-

kítsanak ki, melyeket különböző 

szakmai egyeztető fórumokra, ren-

dezvényekre magukkal tudjanak 

vinni és képviselni tudják Veszp-

rém megyét, az ebből elkészített 

anyag segítségével. Így „Új időknek 

új dalaival” válik Veszprém megye 

ifj úságpolitikája ismét erőssé és 

egységessé!

Nem utolsó sorban fontos, 

hogy az ilyen fajta együttműködés 

adaptálható legyen máshol és más 

területeken is.

A Nemzeti Ifj úsági Tanács által szervezett Megyei NIT Café, melyen a Veszprém 
megyében működő, ifj úsággal foglalkozó szervezetek és döntéshozók vettek részt

A Veszprémi Diák- és Ifj úsági Önkormányzat közgyűlésén



69

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Horizont

Szalóki Viktor

SZALÓKI VIKTOR 1997-ben született Veszprémben. 4 éve foglalkozik aktívan ifj úság- 
és oktatáspolitikával lokális szinttől egészen nemzetközi színterekig. Érdeklődésének fő 
területei az ifj úsági érdekképviselet, a civil-, állami- és a for-profi t szektor kooperációja és 
a fi atalok inaktivitásának csökkentése – aktív állampolgárságra nevelése. Több civil szer-
vezetnél végez önkéntes munkát, emellett számos diák-, ifj úsági érdekképviseleti egyez-
tetésen, fórumon vett már részt (helyi ifj úsági koncepció elkészítése, diáktanács vezetése, 
Országos Diákparlamenti részvétel stb.). Jelenleg a Nemzeti Ifj úsági Tanács Veszprém 
megyei koordinátora.

Megyei kitekintés

A  Veszprémi Diák- és Ifj úsági Önkormányzat 

(VEDIÖK) 2004-ben alakult a város és a város kör-

nyéki általános- és középiskolás diákönkormányza-

tai, a Veszprémi Egyetem és a helyi ifj úsági szerve-

zetek összefogásával. Céljuk, hogy az általános- és 

középiskolás diákokat összefogják, programokat 

szervezzenek, segítsék megtalálni azokat a szerve-

zeteket, akik segíthetnek a fi atalok problémáinak 

megoldásában, és olyan lehetőségeket biztosítsa-

nak, amelyekkel fejleszthetik a tudásukat. Fennállá-

sa óta a legnagyobb programja a Veszprémi Közép-

iskolás Liga, mely egy versenysorozat Veszprém és 

környéki középiskolásai között.

A Lélektér Alapítványt több mint tíz éve a szo-

ciális szférában dolgozó szakemberek hozták létre 

2009.-ben veszprémi székhellyel. Hivatásukban leg-

hangsúlyosabb értékként a közösség „megtartó ere-

jét”, a közösség értékteremtését tartják. A gyermek-

védelmi ellátórendszerben, az oktatási intézmények 

keretén belül nincs elég kapacitás közösségek te-

remtésére, illetve a családban torzult, sérült értékek 

generálódnak, így a fi atalok, gyerekek nem kapnak 

stabil normarendszert, mely a tudatos társadalmi 

felelősség vállalásukat elősegítené. Az Alapítvány 

célja elsősorban, hogy Veszprém megyében és von-

záskörzetében lehetőséget biztosítson gyerekeknek, 

fi ataloknak és felnőtteknek, ill. a velük foglalkozó 

szakmai szférának hatékony és professzionális ön-

ismeret szerzésére, pozitív cooping stratégia, prob-

lémamegoldó és asszertivitási modellek elsajátítá-

sára, egészséges életmód szemlélet kialakítására és 

fejlesztésére, saját eszközrendszerük felhasználásá-

val. Emellett nemzetközi projekteken való részvétel 

biztosítása az ifj úságnak.

A Tótvázsonyi Ifj úsági Egyesület egyesület 2002-

ben, 14 éve- alakult. A  szervezet működteti a lift-

tel akadálymentesített Integrált Közösségi Szol-

gáltató Tér címmel rendelkező Tetőteret, mely a 

helyi Polgármesteri Hivatal tetőterében található. 

A  hét minden napján, heti 42 órában itt tart nyit-

va a Schönwald Mária Községi Könyvtár, a  Veszp-

rém Megyei területi eMagyarország Pont címmel 

rendelkező Teleház és a közösségi térként működő 

Csernáton terem. Itt működik továbbá az egyesület 

által 5 éve létrehozott Tótvázsony TV, illetve egy 

programszervező, civilsegítő iroda. Az Egyesület 

intézi a Közösségi Házban működő Ifj úsági terem 

használatát is. A  szervezet közösségi, szociális és 

kulturális programok szervezésében is aktívan te-

vékenykedik, így szervezi a március 15-ei megem-

lékezést, az Európa Téged Vár nemzetközi napot, 

az öthetes Nyári Napközit, az idén augusztus 11-ei 

hétvégére eső Savanyó Jóska Napokat és a Szüreti 

Mulatságot. Emellett előadásokat, teaesteket, klub-

foglalkozásokat, képzéseket, önkéntes munkákat 

tart.

A  „Fekete Sereg” Ifj úsági Egyesület 1997-ben 

alakult. A  szervezet célja hogy a nagyvázsonyi és 

a környékbeli fi ataloknak hasznos szabadidő eltöl-

tést biztosítson, felkarolja a csellengőket, valamint 

támogassa az alulról jövő kezdeményezéseiket a 

településem és minden olyan fórumon, ahol lehe-

tőségük adódik. Feladatuknak tekintik a fi atalok 

érdekképviseletét is. Tagjai a regionális és országos 

szövetségeknek (pl. KÖSZI), többek között a Dia-

gonal Magyarországnak. Az egyesület Teleházat 

működtet 1999 óta. A szervezetnek három főállású 

alkalmazottja van. Büszkeségük a média program. 

Önálló ifj úsági újságot adnak ki, 2000 óta évente 

hat-nyolc alkalommal. Helyi műsorszolgáltatók, és 

képújságot működtetnek, településükön. 2005 óta 

kétévente Integrált Speciális Triatlon játékot szer-

veznek, ahol sérült és ép fi atalok egy csoportban 

játszanak. Céljuk az integráció ép és a különböző 

sérüléssel élő fi atalokkal. Helyi, megyei, regionális 

és nemzetközi rendezvényeket szerveznek, vala-

mint képzéseket, ifj úsági cseréket, rövid tanul-

mányutakat és szemináriumokat. Alapító tagjai a 

Balaton-felvidéki Leader Akciócsoportnak. Egye-

sületük 2005 óta az Európai Önkéntes Szolgálat 

hálózatban küldő, fogadó és koordináló szervezet. 

2004-ben az Unióhoz való csatlakozásunkkal az 

EuroMed programba is bekapcsolódhatott. Kép-

zésen, rövid tanulmányúton partnerkereső szemi-

náriumon járhattak. Az egyesület tagja az Anna 

Lindh Alapítvány nemzeti hálózatának.


