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1. Bevezetés
Egy település akkor lehet sikeres, ha az ott élő emberek, fiatalok jól érzik ott magukat,
közösségeket alkotnak és a problémákra közösen keresik a választ. Az ifjúsági munkának
nagy szerepe és feladata van abban, hogy a fiatalok erősebben kötődjenek településükhöz és a
helyi identitásuk kialakuljon, megerősödjön: így fejlesztését sokan tekintik sürgős feladatnak
Szentesen. Fontos a város vezetése és a felnőttek számára is, hogy a fiatalok magukénak
érezzék a településen történő döntési folyamatokat, azokba betekintést nyerjenek,
hozzászólhassanak és tevékeny szerepet vállaljanak a város arculatának kialakításában.
Az „élhető város” fogalma nem csak az infrastruktúrát, a szép épületeket, járható
utakat, megfelelő ellátási rendszert jelenti, hanem olyan helyi mikro- és kisközösségek létét és
működését, amely miatt érdemes éppen itt élni, és nem másutt.
Az összetett helyi ifjúsági munka tevékenységi rendszeréhez tartozik célzatos
ifjúságpolitikai cselekvési terv kidolgozása és megvalósítása; ifjúsági referensek vagy
ifjúságsegítő szakemberek foglalkoztatása; a fiatalok életkörülményeinek elősegítésére
létrehozott támogatási alapok biztosítása, ifjúsági közösségi színterek létrehozása vagy
biztosítása; ifjúsági információ és tanácsadás nyújtása; a fiataloknak szóló speciális ifjúsági
szolgáltatások kialakítása, fiatalok közösségi aktivitását ösztönző közösségfejlesztő
folyamatok elindítása; ifjúsági képviseleti formák elfogadása és bevonása; a településen belüli
és települések közötti együttműködések kialakítása; kapcsolatteremtő, együttműködést segítő,
helyi nyilvánosságot teremtő és közösségi beszélgetések indukálása.
Az ifjúság erőforrás: hosszú távú befektetés.
Szentes Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala hagyományosan kiemelkedően jó
kapcsolatot ápol a civil szervezetekkel.
Rendelkezésükre áll, mint szolgáltató önkormányzat minden téren. Az információval való
ellátottság, és az önkormányzattal való együttműködés megkönnyítése, koordináció, szervezés
érdekében csatolt munkakörben civil segítőt alkalmaz.
Éves költségvetésében jelentős összeget különít el anyagi támogatásukra.
2005-ben Civil Stratégiát alkotott, hogy ennek szellemében fejlessze kapcsolatait a városban
működő nonprofit szervezetekkel a lakossági szolgáltatások színvonalának emelése, a
részvételi demokrácia fokozatos kiegészítése, a lakosság közérzetének javítása érdekében.
Az ebben megfogalmazott programpontoknak – miszerint tájékoztatást nyújt a civil
szervezeteknek az őket érintő pályázatokról; részt vesz közös pályázatokban;
továbbképzéseket szervez; elősegíti PR tevékenységüket; szorgalmazza kétoldalú Internetkapcsolat kiszélesítését, frissíti adatbázisát a folyamatos információáramlás elősegítése
érdekében; támogatja médiaszereplésüket; tanácskozási joggal lehetővé teszi részvételüket a
bizottsági ill. testületi üléseken – maradéktalanul eleget tesz.
A Stratégiában foglaltaknak megfelelően a Hivatal közreműködött a Városi Civil Tanács
létrehozásában, mely az Önkormányzat civil partnereként működhet.
A gyermekekkel és ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek a következők:
a.) „Mosolygósabb Régióért” Kulturális Közhasznú Egyesület
- Folyamatosan végzik a fiatal tehetségek felkutatását, a népi és gasztronómiai hagyományok
feltárását, valamint az európai uniós szellemiség terjesztését.
- Elősegítik a hagyományőrzést és a roma kisebbség kulturális örökségének megőrzését.
- A fiatal korosztály kulturális látókörének szélesítését szeretnék szolgálni.
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- Nagy súlyt fektetnek más népek kultúrájának és hagyományainak megismerésére.
- Hagyományosan évente megrendezik a Kiséri Napok rendezvénysorozatot.
b.) Szabadidős Sportklub
- Célkitűzéseiket – az egészség megőrzése, a képességek fejlesztése, a látókörbővítés stb. – a
szabadidősport, a közművelődési- és gyermekprogramok során valósítják meg.
- Programjaikra a hazafiasságra nevelés, a kulturális örökség megismertetése és a kulturált
szórakoztatás a jellemző
- A klub kistérségi, esetenként megyei nagyságrendű programokat szervez (művészeti
kiállítások, versenyek stb.).
- Részt vesznek a városi jelentőségű ünnepek szervezésében és lebonyolításában.
- A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése a céljuk a művelődési- és
sporttevékenységekkel.
- Feladataik közé tartozik a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a fiatalok művelődési
szokásainak gondozása.
c.) Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 61. sz. Szentesi Szervezete
- Fő céljuk a gyermekek testi-, lelki-, szellemi nevelése, a szabadidő hasznos eltöltése.
- Elveik között fontos szerepet játszik a humanizmus, a bizalom, a társadalmi béke, a magyar
és más népek megbecsülése, a természet szeretete, a környezet védelme, a demokrácia és a
szolidaritás.
- Főleg a nehezebb anyagi körülmények között élő gyermekek számára szerveznek kulturális
és sportprogramokat.
- Kapcsolatot tartanak határon túli gyermekcsoportokkal.
2007-ben az NCA jelentős összegű támogatását nyerték el hálózat szerveződésének
generálására, mely előrelépést jelent a különböző szektorok közeledésének és
együttműködésének elősegítésében.
d.) Új Hajtás 102 Ifjúsági Közösség Közhasznú Egyesület
- Célul tűzték ki a fiatalok közösségbe való bevonását, ahol beszélgetések, előadások során
felszínre kerülnek a problémáik, illetve hallhatnak az őket érintő és érdeklő kérdésekről.
- Biztosítani szeretnék a közösséghez tartozás pozitív megélését, a tolerancia, a kulturált vita
és a kommunikációs készség fejlesztését.
- Ének-zenei fellépéseik vannak, saját szerzeményű darabokat adnak elő, beat-miséket
tartanak.
- Hetente a Hitpercek című vallási rádióműsort szerkesztik a Rádió Szentesben.
- Havonta filmklubokat tartanak az Ifjúsági Házzal közös szervezésben.
- Negyedévente táncházat szerveznek, melyen különféle népek zenéivel és táncaival
ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
e.) Szentes Felsőpárti Református Egyház Ifjúsági Csoport
- Legfőbb feladatuk a prevenciós munka felépítése, kifejlesztése és gyakorlása. Elsősorban
fiatalok által igyekeznek megkeresni, közösségbe tagolni és a deviáns viselkedéstől
megmenteni.
- Olyan fiatalokat szeretnének példaként állítani, akik értelmes célokat tudnak felmutatni, és
hitelesek korosztályuk előtt.
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f.) 595. Bethlen Gábor Cserkészcsapat
-

6 éves kortól folyamatosan foglalkoznak a hozzájuk csatlakozókkal, nevelői
tevékenységet végeznek túl azon, hogy szabadidős programot biztosítanak a fiataloknak.
A cserkésztörvények és a működési szabályzatuk azt célozza meg, hogy jellemes emberek
nőjenek fel a cserkészet keretein belül. Egyúttal olyan időbeosztást, önfegyelmet
gyakorolnak, hogy nemcsak kerülik a deviáns viselkedést, hanem másokat is próbálnak
onnan megmenteni.

g.) Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat
- Céljuk, hogy segítsék és fejlesszék a diákok által létrehozott szervezeteket, megismertessék
a fiatalokkal a demokrácia szabályait, fejlesszék demokratikus képességeiket, csoportos
demokrácia-technikákkal.
- Táborokat és találkozókat szerveznek tagjaiknak és a hazai illetve a külföldi partner
szervezeteik számára.
- Képzéseket szerveznek, hogy jól működő önkormányzat válhasson belőlük, amelyek segítik
tagjait.
- Fontos feladatuknak tekintik a szomszédos országok diákjaival való kapcsolatok
megteremtését is.

h.) VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség
Gondoskodnak Szentes Város Önkormányzata közéleti ifjúsági feladatainak ellátásáról.
A gyermekek és a fiatalok érdekvédelmi, kulturális, szociális és önsegítő szerveződése.
Céljuknak tekintik:
- az egyéni, a családi és a társadalmi béke kialakításában való közreműködést,
- a természeti környezet megóvását, harmonikus természeti és lakóhelyi környezet
kialakítását,
- a tagok érdekeinek, jogainak védelmét, felnőttrangú jogképességének kialakítását,
- az egyéni- és csoportképességek módszeres fejlesztését,
- szövetségek alakítását hazai és külföldi szervezetekkel,
- a VE-GA saját kultúrájának folyamatos fejlesztését.
i.) Zenthus János Középkori Hagyományőrző Egyesület
Egyesületük 1998-ban kezdte pályafutását. Állandó tagjainak száma megközelítőleg 40 fő.
Céljuk történelmi hagyományaink ápolása és kultúránk értékeinek megőrzése. Egyesületük
főként Szentesen és vonzáskörzetében tevékenykedik, de országszerte részt vesz a nevesebb
hagyományőrző és kulturális rendezvényeken, valamint több ízben kaptak meghívást
külföldre is.
A XIII-XIV. század, ezen belül főként Károly Róbert királyunk korának megfelelő korhű
ruházat, fegyverzet megjelenítésével, használatának bemutatásával, valamint táncokkal
igyekeznek hozzájárulni a nézők történelmi ismereteinek bővítéséhez.
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j.) Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület
A néptánc szakosztály célja:
- A magyar folklór – különös tekintettel Szentes és környéke hagyományainak –
megismertetése a tagokkal az énekes népi gyermekjátékok, a magyar néptánc dialektusok
táncai, a népzene, a népviselet, valamint a népművészeti tárgyak megismertetésén keresztül.
- Az elsajátított tudással a magyar népművészet ápolása, az ÖRÖKSÉG megőrzése,
megismertetése, a népművészet ápolása.
- Kétévente Gyermeknéptánc Találkozót szerveznek.
- Népzenei magazint szerkesztenek Síppal, dobbal, nádi hegedűvel címmel.
k.) Szilver Táncsport Egyesület
A Szilver TSE 1992 óta működik jelenlegi formájában, ahol évente kb. 100 fiatal tanul társas,
illetve versenytáncot. Erre a széles bázisra alapozva kerülnek ki azok a neves versenyzők,
akik a hazai és a nemzetközi versenyeken nemcsak saját maguk és az egyesület dicsőségét
alapozzák meg, hanem messzi földre elviszik a város jó hírnevét is. Az egyesület vezetője
Szatmári Nagy Szilvia táncpedagógus, akinek munkáját fémjelzik a következő kiemelkedő
eredmények: Standard Magyar Bajnok, Tíztánc Magyar Bajnok, Junior ifjúsági serdülő és
gyermek bajnok párosok.
l.) Életjel Kulturális, Közhasznú és Sportegyesület
Az Életjel nevű csoport és a szentesi Művelődési Központ sikeresen pályázik az Oktatási és
Kulturális Minisztérium "PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért"
keretében meghirdetett klubtámogatási programban, melynek köszönhetően 2005/2006 évben
tizenkét koncert lebonyolításához kaptak támogatást. A programnak köszönhetően olyan
előadók léptek fel Szentesen, mint a Sziámi, Kowalsky meg a Vega, Cseh Tamás, After
Crying stb. A program keretében számos fiatal, kezdő zenekar is fellépési lehetőséget kapott.
Filmklubot indít a Városi Könyvtárban, melynek keretében kéthetente különböző klasszikus
és szerzői filmeket vetítenek.
Vízimozit szervez, melynek során a nyári hónapokban minden csütörtökön a szentesi
uszodában a közönség a termálmedencéből nézhetik a bemutatásra kerülő filmeket.
Szeptembertől a vetítések ismét a Könyvtárban zajlanak.
Három amatőr szentesi zenekar promóciós lemezét jelentetik meg, koncerteket szerveznek és
sajtómegjelenést biztosítanak.
Az Életjel sikeresen működik közre a Szentes – Csongrád közti kerékpárút átadó ünnepség
szervezésében, melynek keretében megrendezik az első Szentes Kupa Mountain Bike
futamot, részben a Tisza árterében.
Az Életjel filmes szekciója elkezdi gondozni a Szentesi Amatőr Filmklub hagyatékát. Ennek
keretében megjelenteti a Szentesi Hiradó 1. 1969-70 című DVD- sorozat első részét.
A Szentes városban működő és tevékenységükben a közművelődést is érintő gyermek-, és
ifjúsági alapítványok:
1. Alapítvány a Szentesi Boros Sámuel Szakközépiskola Oktató-nevelő Munkájának a
Támogatására
2. Alapítvány a Szentesi Gimnáziumért
3. Apróka Alapítvány
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4. A Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány
5. A Szentesi Lajtha László Zeneiskola Támogatásáért Alapítvány
6. Ciklámen Alapítvány
7. „Együtt a szentesi Szent Anna Utcai Óvodába járó óvodások egészségéért Alapítvány
8. Furiosó Művészeti Alapítvány
9. Istenért és Hazáért Református Iskolai és Templomi Alapítvány
10. Gyermekeinkért alapítvány
10. Invokáció segítségül hívás Alapítvány
11. Koszta Diákokért Alapítvány
12. Magyar történelem jobb megismeréséért Alapítvány
13. Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány
14. NN Alapítvány
15. Rigó-Fészek Alapítvány
16. Szentes város Felsőpárti Óvodásaiért Alapítvány
17. Szentes Városért Közalapítvány
18. Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány
19. Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért Alapítvány
20. Szentesi Kiséri Óvodásokért Alapítvány
21. „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány
22. „Tükör” Szentes Kulturális Életéért Alapítvány
23. Zsivaj Alapítvány
Természetesen nagyon sok gyermek és fiatal vesz részt a sportegyesületek munkájában is.
Megszámlálhatatlan a magánkezdeményezések száma városunkban. A civil szervezeteknek,
az egyéneknek nagyon sok kiváló ötlete van. Mindez megnyilvánul előadások, zenés-irodalmi
estek, jótékonysági bálak, hangversenyek, gyermek- és ifjúsági programok szervezésében,
városi nagyrendezvényeken való közreműködésben stb. Teszik mindezt önzetlenül a
városukért, az itt élő emberek közösségéért.
A fent említett szervezetek közül a SZIDÖK és a VE-GA az, amelynek vezetői az
Önkormányzat kötelező ifjúsági feladatainak végrehajtásában évek óta részt vesznek.
Az Önkormányzat nevében beadott sikeres pályázataik kiegészítik az anyagi erőforrásokat,
ennek keretében, mint ifjúsági referens, Koromné Seri Anikó látja el az ebből adódó
teendőket (pl. Ifjúsági Koncepció elkészítése, végrehajtása). Emellett hosszú távú
közhasznúsági megállapodás keretében kapnak támogatást, mely szerződés rögzíti ehhez
kapcsolódó feladataikat is.
A 2007. évben megnyíló pályázati lehetőségek újabb kezdeményezéseket hívtak életre.
Ezek egyike a Thalesz Ifjúsági Csoport, mely ifjúsági segítő munkát végez és projektgeneráló
szerepet tölt be. Tevékenységének fókuszában a SZIDÖK hatóköréből kikerülő, 19-30 év
közötti ifjúság áll. Beletartozik a közéletfejlesztés, információcsere, konzorciumok életre
hívása az említett korcsoport társadalmi súlyának növelése érdekében.
2. Törvényi háttér:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény meghatározza az önkormányzatok
különböző területekkel - így az ifjúsággal kapcsolatos - főbb feladatait, melyek az alábbiak:
- 8. § (1) „A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:
...a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, ...az egészséges életmód közösségi
feltételeinek elősegítése.”;

6

- 8. § (2) „Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza
meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen
mértékben és módon lát el.”;
- 8. § (5) „A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő
közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel”.
Az ifjúsági feladatok ellátásában az önkormányzat szinte teljes feladat- és intézményrendszere
érintett. Integrálja a fiatalok részvételével, a fiatalok információhoz jutásával, a szakemberek,
köztisztviselők és közalkalmazottak feladataival, a közösségi terekkel, és a forrásokkal
kapcsolatos kérdésköröket.
3. Megalapozó kutatások
Szentesi tizenéves kutatások 2007.
Készítette: a Törődés Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány
Rövid összegzés a kutatás módszertanáról és eredményeiről:
A szolnoki székhelyű Humán háló Bt. szociológusainak segítségével, kérdőíves, interjús és
segítői mélyinterjús módszer vegyes alkalmazásával készült helyzetértékelés.
Alapozó vizsgálat a szentesi tizenévesek életmódjáról és szokásairól
Dohányzás: a szentesi 13-18 évesek körében tovább emelkedett a dohányzók száma.
Alkoholfogyasztás: összességében csökkent, de nemenként és korosztályonként változó: a
csökkenés leginkább a 11-12 évfolyamos lányok esetében mutatható ki.
Ez a két eredmény azért különös jelentőségű, mert a kutatások szerint azok, akik rendszeresen
dohányoznak és italoznak, veszélyeztetettebbek a kábítószer-fogyasztás szempontjából is.
Kábítószer-fogyasztás: ezzel kapcsolatos tapasztalata már minden tizedik megkérdezett 14-15
évesnek van. A 15-16 éves gyerekeknek pedig 24%-a nyilatkozott így. Csökkent viszont azok
aránya, akik magánügynek tekintik a kábítószerek fogyasztását. A legfontosabb okává a
feszültség, szorongás, önbizalomhiány, beilleszkedési nehézségek váltak.
Társas kapcsolatok: A kortárs csoport szerepe kiemelkedően nagy ennek a korosztálynak az
életében, ezt alátámasztja az is, hogy leginkább barátaikkal beszélik meg a (iskolai)
konfliktusaikat. Aggasztóan magas azoknak a száma, akik családon belül egyáltalán senkivel
sem beszélik meg problémáikat. Egyre többen vannak azok a fiatalok, akik semmilyen
szervezeti kötődéssel nem rendelkeznek.
Alapozó vizsgálat a szentesi tizenévesek munkaerő-piaci alkalmasságáról
Számítógép-használat: nincs már olyan, aki nem használ számítógépet, az 1999-es adatokhoz
képest háromszorosára nőtt a naponta gépet használók aránya.
Kommunikáció idegen nyelven: sokat javult a helyzet, lényegesen bátrabban használják a
tanult idegen nyelvet, de az anyanyelvi környezetben szerzett tapasztalatok hiánya még
mindig meghatározó ezen a téren.
Kapcsolatteremtés: ebben következett be a legnagyobb arányú negatív változás. Duplájára
növekedett azok aránya, akik nehezen teremtenek kontaktust idegen emberekkel.
Praktikus tevékenység-képesség: egyértelműen negatív változást mutat a közösségi módon
saját kétkezi tevékenységekkel foglalkozók számának alakulása.
Öntevékeny közösségi tagság: a fiatalok emberi kapcsolatai elsősorban iskolai keretben
szerveződnek, vagy ennek „alatta”.
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Alkalmazkodás a változásokhoz: ebben következett be a legpozitívabb változás: felére
csökkent azok száma, akik kifejezetten rosszul viselik a változásokat, és majdnem duplájára
azok száma, akik pozitívan viszonyulnak hozzá, jól viselik, vagy kifejezetten élvezik ezeket.
Önképzés: Nagy a szülői vagy tanári motiváció szerepe, de ellene hat az iskolai túlterhelés.
Életcél: kulcsszavai karrier, sikeresség, eredményesség.
Írásbeli kifejezőkészség: az írás fogalmának változása jelentősen meghatározza. A gépen való
kommunikáció mutatói pozitívak, míg a kézi írásbeliségé negatívak.
Professzionalizálódás: a környezet jobban figyel arra, hogy a 15-16 évesek mihez értenek
különlegesen, figyelemre méltóan.
Kitartás: a változás pozitív irányú, ami összefüggésben lehet a céltudatosság növekedésével.
Igény a rendre: időszakonkénti rendrakás a jellemző.
Egyenesség: jellemző valóság szándékos torzítása a tudatos vagy nem tudatos „játszmák”
eszközeként.
Kritika/önkritika: magas szintű kritikai hajlandóság jellemzi ezt a korosztályt, de ugyanakkor
erősen önkritikusak is.
Feszültségoldás: a „kibeszélés” (valamilyen keretben, ami lehet buli vagy „csak” baráti
beszélgetés) az élenjáró módszer.
Igazi barátok: összességében pozitív mutató, azonban a haver-barát fogalmi
megkülönböztetése nem teljesen egyértelmű a korosztálynál.
Konfliktuskezelés: csökkent az agresszivitásra hajlók száma, de nőtt a konfliktuskerülőké.
A legnagyobb arányban azonban a konfliktust okozó probléma megbeszélését látják helyes
magatartásnak.
Összegzés:
A vizsgálat eredményei szerint mindaz, ami egyértelműen pozitív elmozdulást mutat,
individuális, vagyis hangsúlyozottan magántermészetű. Minden, ami egyértelműen negatív
változás közösségi, társas természetű hiányosságokból adódik.
Tizenévesek problémáinak és városi szintű javaslatainak vizsgálata
A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség Problémafeltáró és Kezelő Hetek keretében
ötletbörzével és az ötletek nominális módszerrel történő súlyozásával végzett vizsgálatának
eredményeként a következő problémacsoportok körvonalazódnak:
1. Csoportos tevékenységek, erre való képesség, együttgondolkodás, segítőkészség,
lehetőségek hiányosságai.
2. Kulcskompetenciák (önismeret, problémamegoldás, konfliktuskezelés, önérvényesítés,
kommunikáció, szociális készségek) alacsony fejlettségi szintje és fejlesztési lehetőségeinek –
nonformális oktatási formák – elégtelensége.
3. Iskolai túlterheltség, az iskola által nyújtott tudás formális és elméleti jellege,
„piacképtelensége”.
4. Szülői háttér bizonytalansága, szülői edukáció szükségessége.
Javaslatok a városi ifjúsági koncepció feladattervébe
A javaslatok csoportosítása során kiemelkedően hangsúlyosan jelenik meg az igény ifjúsági
közösségi terek létesítésére, fejlesztésére, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások
megvalósítására. Kulcsszavak a szórakozóhely, információs pontok, a Városi Diákpince,
játszótér, hét végén is nyitott sportpályák és tornatermek, extrém sportra alkalmas terek és
berendezések, szabadtéri mozgásos programoknak helyet adó terek, koncertek, ifjúsági
találkozók.
Hangsúlyos még a városi és városkörnyéki tömegközlekedési lehetőségek bővítése.
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A harmadik csomópont az ifjúsági érdekérvényesítés erősítése és az ifjúsággal kapcsolatos
feladatokra való forrásteremtés (költségvetési és pályázati forrás).
4. Széles körű szakmai és társadalmi megalapozottság
4.1. Illeszkedés Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia (továbbiakban Stratégia)
tervezetéhez
A Stratégiában lefektetett legfontosabb alapelvek:
a cselekvési terv kapcsán az adott település társadalmi-gazdasági helyzetéből, az
önkormányzati képviselőtestület szándékaiból és az ott lakó fiatalok igényeiből kell kiindulni.
A célok megvalósítása nem nélkülözheti a partnerséget a korosztályi és a segítői oldal, ill. az
állami, önkormányzati és a civil szféra között. Az ifjúsági munkát az ifjúsággal
együttműködve kell végezni, érdekképviseleti szervein keresztül bevonva őket, a korosztályt
érintő, rájuk vonatkozó döntéshozatali mechanizmusokba. A megvalósítandó programok,
fejlesztendő intézmények, szolgáltatások kapcsán nem elégséges kizárólag az ifjúsági
szakterülettel számolni.
Vertikális célok:
• az ifjúságügyben feladatot vállaló szereplők hatékony, folyamatos együttműködése.
• Az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek, intézmények és szakemberek segítséget és
forrásteremtési lehetőséget kapjanak a jövőben ahhoz a munkájukhoz, amely során a
felnövekvő generációt képessé teszik saját jövőjének felelős alakítására.
• A fiatalok jobb életkörülményeinek biztosítása, életesélyeinek növelése, speciális
programokon keresztül történő társadalmi reintegrációja.
• A fiatalok közösségi aktivitásának növelése, amely a társadalmi szervezetek növekvő
számával, a vállalkozások, munkalehetőségek bővülésével, a rendszeres szabadidős
programok gyarapodásával, az életminőség javulásával, a választott életpálya és a
konstruktív életvezetés esélyének növekedésével mérhető.
A horizontális célok között kiemelt szerepe van
• az otthonteremtésnek, pályakezdésnek;
• az oktatásnak, képzésnek, nevelésnek;
• az egészségügynek, testkultúrának;
• az állampolgári részvételnek és aktivitásnak;
• a kultúrának és idegenforgalomnak.
A stratégiai célok között elsőként említi a Stratégia a közösségfejlesztést és az ifjúsági
közösségi terek fejlesztését, hangsúlyozza többek között a forrásfelvétel erősítésének, a
nonformális pedagógiai módszerek és a települési ifjúsági munka elismertetésének, a
hálózatépítésnek és a nemzetközi mobilitásnak a jelentőségét.
4.2. A Civil Ifjúságsegítő Kerekasztal (továbbiakban: CIK) szerveződése, szakmaisága,
tevékenysége és javaslatai:
A helyi ifjúsági munka előmozdításában, fejlesztésében az önkormányzat és a helyi ifjúsági
csoportok, közösségek együttműködése elengedhetetlen.
2007. szeptember 26-án tartotta alakuló ülését a civil kezdeményezésre létrejött CIK. Tagjai
önkéntes jelentkezés és civil koordináció mellett olyan rugalmas szervezetű, ifjúsági pályázati
akciócsoport működtetését tűzték ki célul, amely elősegíti a különböző területeken
(gyermekegészségügy, ifjúságvédelem, közoktatás, közművelődés, sport, felekezeti alapú) az
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ifjúságért dolgozó civil szervezetek közötti együttműködést a hatékonyabb munka és a
forrásteremtés érdekében. Üléseit havi rendszerességgel tartja, amennyiben a napirend
megkívánja, meghívott szakértők véleményét kikéri. Nagy előnye a gyors és közvetlen
információáramlás, ezáltal gyors reagálás a pályázati lehetőségekre, ill. szakmai kérdésekben
a vélemények és lehetőségek összeadódása, amely a civil, ezen belül az ifjúsági hálózat-építés
legfontosabb eszköze.
Javaslatainak fókuszában a meglévő ifjúsági közösségi terek fejlesztése és egy multifunkciós
közösségi tér létrehozásának szükségessége áll. Ennek indokai a következők: a hátrányos
helyzetű, veszélyeztetett, iskolából lemorzsolódott gyerekeket nagyon nehéz megszólítani, így
segítséget sem mindig kaphatnak. Alternatívákat kell teremteni számukra, „helyzetbe kell
hozni őket”, szankciókkal nem motiválhatóak. Szentes város rendelkezzen olyan ifjúsági
térrel, amely alkalmas a fiatalok szórakozási elképzeléseire reagálni, illetve azt kielégíteni,
olyan körülmények között, amelyek a felnőtt társadalom számára is elfogadható, támogatható,
mentes minden destruktív tényezőtől. A közösségi tér alapvető jellemzője az, hogy a benne
több-kevesebb rendszerességgel megforduló fiatalok igényeihez alkalmazkodik,
autonómiájukat fejleszti, nyitottságával elérhető, szolgáltatásaival személyre szabott, anonim
és független. Mégis talán a leginkább meghatározó elv a működés során az együttműködés,
hogy nem a fiataloknak kínál valamit, hanem a fiatalok létrehoznak benne valamit, amit a
település többi fiatalja számára közvetít. Multifunkciós attól, hogy otthont adhat
sportegyesületek működésének és ifjúsági közösségi kezdeményezéseinek, Ifjúsági Tanácsadó
Irodának, mentálhigiénés szaktanácsadó szolgálatnak, ifjúsági civil szervezetek
programjainak, fiatalok különféle önsegítő csoportjainak, egészségügyi prevenciós
foglalkozásoknak, szűréseknek, és minden, az ifjúságot érintő hosszú távú vagy eseti
kezdeményezésnek.
Ehhez kapcsolódik az is, hogy szükséges olyan ifjúságsegítői státusz megteremtése, aki a
város ifjúsági ügyeinek koordinációjával foglalkozik és helyileg itt működik. Ugyanakkor egy
olyan, szintén itt rendelkezésre álló segítő szakemberre, aki a fiatalok problémáinak
megoldásában azonnali segítséget nyújthat. Bérük pályázati forrásból fedezhető.
A Kerekasztal tagjai hangsúlyozták az egészségügyi szakemberek felelősségét és sajnos
korlátozott lehetőségét a gyermek alap- és szakellátásban, és kitértek a korai fejlesztés
jelentőségére, fejlesztésének, infrastrukturális alapjai megteremtésének szükségességére,
valamint a szülők képzésének fontosságára.
Ehhez kapcsolódóan a városi diáksport eredményeit is megemlítették, problémaként jelölve
meg az utánpótlás és a vezetői utánpótlás nevelésének nehézségeit és ebből adódó
hiányosságait, valamint az iskolai tornatermek és a sportpályák hét végi zárva tartását.
4.3. Adatgyűjtés
A Cselekvési Terv előkészítése során felkértük a városban működő nevelési-oktatási
intézményeket, közművelődési intézményeket, a Családsegítő Központot, a Munkaügyi
Központot, az ifjúsággal foglalkozó civil szervezeteket, hogy ismertessék javaslataikat.
Ezek a következő témakörök köré csoportosíthatóak (amelyek szinte teljes egészében
megegyeznek az ifjúsági kutatás eredményeivel és a Stratégia célkitűzéseivel):
• a családi háttér biztonságának és a szülők edukációjának fontossága;
• a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, iskolából lemorzsolódó gyermekekre való
fokozott figyelem;
• a szenvedélybetegségek megelőzése, prevenció fontossága minden téren;
• a pályaorientáció, pályaválasztás segítése;
• az egészségügyi szakemberek és infrastruktúra kiemelt szerepe az ifjúsági területek
között;
• a közművelődés érték- és normateremtő és átadó szerepe;
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•
•
•
•
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•

a non-formális oktatási formák jelentősége, beépítésük szükségszerűsége;
a sport, mint alternatíva és az egészséges életmódra nevelés eszköze;
fokozott érdeklődés az extrém sportlehetőségek iránt, igény ilyen eszközökre;
demokráciára nevelés fontossága;
nemzetközi kapcsolatok jelentősége;
tájékoztatás és információáramlás elősegítése az intézmények/szervezetek és a
célcsoport között;
szakmai kerekasztalok létrejöttének ösztönzése;
ifjúsági közösségi tér létrehozásának kiemelkedő jelentősége
ifjúsági tanácsadás, főfoglalkozású ifjúsági koordinátor státusz kialakításának
halaszthatatlansága.

4.4. Összegzés, csomópontok meghatározása
Célszerű a város által támogatott, jól működő ifjúsági szolgáltatások fenntartása és
továbbvitele.
Égetően fontossá vált az, hogy a fiatalok közösséghez tartozását, közösségi tevékenységeit
minden eszközzel elősegítsük, ezáltal fejlesztve szociális készségeiket, kulcskompetenciáikat,
gyakorlati jellegű tudásukat, társadalmi részvételüket, érdekérvényesítési képességeiket.
Megelőzhetővé váljék az egészségkárosító szokások kialakulása, a deviancia felé sodródás.
Ennek feltételei olyan meglévő külső és belső közösségi terek fejlesztése, újak létrehozása,
ami lehetővé teszi a fiatalok elképzeléseinek megvalósulását, helyet biztosít különböző
alternatívák biztosítására, ugyanakkor a felnőtt segítők állandó jelenlétére és
közreműködésére. A sport és a testmozgás, extrém sportok iránti érdeklődés, hét végén is
nyitva tartó sportpályák és tornatermek nem csak az egészségre nevelés, hanem a prevenció
eszközei is.
Szükséges az ifjúsági feladatokat összpontosítani, koordinátori és segítői státuszt teremteni,
aki a meglévő, számtalan jól működő kezdeményezés erejének egyesítésében, az
információáramlásban és a forrásteremtésben közreműködik.
Forrást kell teremteni az ifjúsági munka minél hatékonyabbá tételéhez és a pályázatokhoz
szükséges önerők biztosításához.
Fontos, hogy a non-formális oktatási formák teret nyerjenek minden téren.
A szülők képzése, tréningezése alapvető az ifjúság problémáinak megoldása felé vezető úton,
mint ahogy az is, hogy nyomonkövetési rendszer épüljön ki az iskolából lemorzsolódott
fiatalok életpályájának segítése céljából.
5. Mindezen adatok és javaslatok figyelembevételével Szentes város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a következő feladatokat tűzi ki a 2008-2009 évi tervezési ciklusra:
5.1. A VE-GA Szövetség által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú Városi Diák Pince
(Szentes, Kossuth u. 8.) fenntartási munkáinak elvégeztetéséről és a közműköltségek
fedezéséről az Önkormányzat gondoskodik. Mivel 2008-ban nagyarányú közműszerelési
munkálatok történtek, így a továbbiakban leghamarabb 2009-ben válhat esedékessé
bárminemű fenntartási munka elvégzése, kidolgozott és előre benyújtott fenntartási terv
szerint, a Képviselő-testület döntése alapján.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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5.2. A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség valamint a “TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és
Diák Alapítvány elvégezte az önkormányzati pályázatban vállalt ún. alacsony küszöbű
ifjúsági szolgáltató iroda kialakítását a Városi Diák Pincében.
Az önkormányzat kisteljesítményű fénymásolót (max. 50.000.- Ft értékben), és
amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja - előzetes költségkalkuláción alapuló vagyonvédelmi rendszer megvalósítását biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. december 31.
5.3. A Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat működésének és tevékenységének
támogatására ill. a pályázati önrészek biztosítására jelenleg is tartalmaz a költségvetés
önálló tételt, ennek biztosítását továbbra is vállalja az Önkormányzat.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
5.4. A Művelődési és Ifjúsági Ház biztosítja az ifjúság kulturális és közművelődési igényeinek
kielégítését. Profiljának kialakítása azonban nem teszi lehetővé azt, hogy az ifjúság
minden rétegét (ld. csellengő, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok) elérje,
megszólítsa, számukra olyan lehetőségeket biztosítson, amelyben önálló
kezdeményezőkészségük is megnyilvánulhat. A Képviselő-testület kéri, hogy az Hivatal
vizsgálja meg a Dózsa-házban és környékén belső és külső ifjúsági közösségi tér
kialakításának és működtetésének lehetőségét, amely ezekre az igényekre is reflektálni
tud. A Családsegítő Központ, valamint civil szervezetek és sportegyesületek
együttműködésében - a jelenleg is ott tevékenykedő csoportok számára továbbra is
biztosítva az eddigi lehetőségeket - olyan multifunkcionális ifjúsági szolgáltató központ
kialakítását tartaná célszerűnek, amely magában foglalja mindazokat az ifjúsági célokat –
többek között az ifjúságvédelmi, gyermekjóléti jelzőrendszer szélesebb körűvé válásának
érdekében - amelyeknek fontosságát a Cselekvési Terv előző pontjai alapján
bizonyítottnak látja. Ennek sürgősségét indokolja a DAOP-2008-4.1.3.A.B. “Szociális
szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése” c. pályázat megjelenése, amely forrást biztosíthat a fejlesztéshez.
A Művelődési és Ifjúsági Ház és a sportpályák közelségével olyan – szinte egybefüggő,
hatalmas, központi fekvésű – ezáltal könnyen elérhető - ifjúsági centrum jöhet létre,
amely az ifjúság minden szegmensére pozitív hatással lehet.
Felelős: Szociálpolitikai Osztály
Határidő: 2008. április 30.
5.5. Az 5.4. pontban foglalt vizsgálatok eredményének függvényében a részletes testületi
anyag készül, amely tartalmazza a szervezeti, működési, személyi, tárgyi és egyéb
feltételek kifejtését, lehetővé téve a Képviselő-testület számára az objektív döntést ebben
a témában.
Felelős: Művelődési Iroda, Szociálpolitikai Osztály, Vagyongazdálkodási Iroda
Határidő: 2008. május 30.
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5.6. A Kurca-parti ifjúsági pihenő, játszó és sportpark kialakításának első két lépcsőjeként
megvalósult a Dózsa Házban a “Pepita Macska” ifjúsági szórakozóhely, valamint
megkezdődött a görkorcsolya (BMX) pálya kiépítése, amelyek fenntartásáról és
üzemeltetéséről jelenleg az Önkormányzat gondoskodik.
A későbbiekben a költségvetési lehetőségek függvényében a görkorcsolya (BMX) pálya
folytatása tervezett, valamint egypalánkos kosárlabda pálya, a mászófal, akadálypálya,
térburkolat, a közvilágítás és a kerti berendezések megvalósításáról gondoskodik az
Önkormányzat a civil szervezetekkel összefogásban, pályázati források igénybevételi
lehetőségének esetében.
Felelős: Műszaki Osztály
Határidő: 2009. december 31.
5.7. Alkalmas pályázati forrás megjelenésének függvényében egy játszópark és két EUkompatibilis játszótér (3-6 és 6-13 éves gyerekek számára) építése tervezett, a tervek már
elkészültek. A határidő esetleges: a projekt megvalósulása csak a fent említett forrás
segítségével lehetséges.
Felelős: Műszaki Osztály
Határidő: 2009. december 31.
5.8. Szentes a Nemzet Sportvárosa, így kiemelkedően fontos a tömegsport személyi, anyagi és
tárgyi feltételeinek fejlesztése, biztosítva a speciális, gyógytestnevelési igények
kielégítését is. Szorgalmazni kell a sportvezetők utánpótlásának kinevelését. A városi
oktatási intézményekkel együttműködve biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy az
intézmények sportpályái és szabadidő-eltöltésre alkalmas területei oktatási és tanítási
időn kívül is igénybe vehetők legyenek.
Felelős: Művelődési Iroda
Határidő: folyamatos
5.9. Az Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek ítéli és megvizsgálni javasolja egy
fő ifjúságsegítői státusz létrehozásának lehetőségét, amennyiben bérének és járulékainak
fedezete pályázati forrásból előteremthető.
Felelős: Művelődési Iroda
Határidő: 2008. november 30.
5.10. Igen jelentős az intézmények és a szervezetek közötti hálózatépítés és a pályázati
források lehívásának szempontjából a Civil Ifjúságsegítő Kerekasztal működése.
Mindenkori, tagjai által választott és megbízott elnöke számára lehetőséget biztosít az
Önkormányzat, hogy azon bizottságainak ülésén, mely az ifjúság életét érintő témát
tárgyal, meghívottként véleményező, javaslattevő jogosítvánnyal részt vegyen.
Felelős: Jegyzői Iroda
Határidő: folyamatos
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5.11. Szentes Város Önkormányzata az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben
dolgozó pedagógusok esetében szükségesnek tartja és szorgalmazza a non-formális
oktatási formák elsajátítását célzó képzéseken való részvételt, és az elsajátított technikák
alkalmazását.
Felelős: Művelődési Iroda
Határidő: folyamatos
5.12. Az Önkormányzat az egyes óvodákban a szülők képzése, számukra szaktanácsadás
céljából megvalósult Szülők Klubja és Anya-klub jó gyakorlatának elterjesztését és
továbbfejlesztését szorgalmazza intézményeiben.
Felelős: Művelődési Iroda
Határidő: folyamatos
5.13. A korai fejlesztés hosszú távú hatásai és kiemelkedő fontossága vitathatatlan. A korai
fejlesztés a 0-6 éves korú, az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek számára ajánlott
gyógypedagógiai, mozgásfejlesztő és egyéb terápiás szolgáltatások köre. A korai
fejlesztés célja a fejlődési elmaradás, sérülés korai életszakaszban történő felismerését
követően a sérült kisgyermeket nevelő családok segítése, a gyermek sérült vagy
lassabban kialakuló készségeinek fejlesztése, a jobb életminőség és a szociális
kapcsolatok támogatása. Menete: A sajátos nevelési igény (fogyatékosság)
megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlesztése a szülő bevonásával, a
szülő részére tanácsadás nyújtása. Az ellátásba való bekapcsolódást az illetékes tanulási
képességét vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapozza meg.
A korai fejlesztés megvalósítható otthoni ellátás, bölcsődei gondozás, fogyatékosok
ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, korai fejlesztő központban biztosított
fejlesztés és konduktív pedagógiai ellátás keretében. A szakértői bizottságnak kell
megtalálnia azt a formát, amely igazodik a gyermek adottságaihoz, lehetőségeihez
valamint az ellátás megszervezésének lakóhelyi feltételeihez.
A korai fejlesztésben való részvétel biztosítása a szülő számára nem kötelezettség,
hanem jog. Ezt is figyelembe véve a korai fejlesztés az a terület, ahol kiemelkedő
fontosságú a gyermekorvos, a szakorvos, a védőnő, az illetékes szakértői és
rehabilitációs bizottságok illetve a korai fejlesztést biztosító intézményhálózat közötti jó
munkakapcsolat, a gyakorlati együttműködés, a gyermekkel és a szülőkkel való közös
törődés.
Szentesen a rendelkezésre álló, lelkes, hozzáértő szakemberek részvételével
egyedülálló centrum alakulhat ki, ha ehhez az infrastrukturális feltételek megteremtése
lehetségessé válik. Jelenleg a Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthonban, a Kozmutza Flóra Óvoda Általános Iskola,
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon tagintézményében működik. Azonban a korai
fejlesztés olyan folyamat, amely biztosításának folyamatosnak kell lennie ahhoz, hogy
eredményt érjen el. Ennek nem kedveznek a nyári iskolai szünetek, amikor az
intézmény nyitvatartása részleges. Az Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja
megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a Városi Bölcsőde esetleges fejlesztésének
keretében, melyhez a DAOP-2008-4.1.3.C.D. “Szociális alapszolgáltatások komplex,
valmint bölcsődék önálló fejlesztése” c. pályázat forrást biztosíthat, milyen lehetőség
mutatkozna a szolgáltatás infrastrukturális feltételeinek megteremtésére.
Felelős: Vagyongazdálkodási Iroda
Határidő: 2008. április 30.
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5.14. Az ifjúság sorsát alapvetően meghatározó kérdésekben az Önkormányzat évente a
következő összegzéseket készíti el és jelenteti meg a sajtóban:
− április: a szentesi lakáshelyzetről, illetve a lakáshoz jutás lehetőségeiről;
− május: a nyári tábori ajánlatokról;
− november: a kistérségi munkaerő-piacról, a pályaválasztással kapcsolatos információk
− félévente: tájékoztatás a segítő szakemberek tevékenységi köréről, elérhetőségéről.
Felelős: Közigazgatási Osztály, Művelődési Iroda, Polgármesteri Iroda
Határidő: a fentiek szerint
5.15. A VE-GA Szövetség és a Törődés Alapítvány 10 évet felölelő ifjúsági kutatásai
folytatásának szorgalmazása, az eredmények beépítése a Koncepció és a Cselekvési Terv
esedékes felülvizsgálatai során.
Felelős: Művelődési Iroda
Határidő: folyamatos
5.16. A Képviselő-testület döntésének függvényében ki kell dolgozni a város
költségvetésében nevesítve szerepeltethető, önálló szakmai fejezeteket tartalmazó elkülönített
Ifjúsági Alap létrehozásának feltételrendszerét.
Felelős: Művelődési Iroda
Határidő: 2009. december 31.
Az ifjúsági cselekvési terv hatályossága: a helyi ifjúsági cselekvési terv a 2008-2009 évi
feladatok végrehajtására, felelősök kijelölésére, az ifjúsággal kapcsolatos szolgáltatások
fejlesztésére irányul, hatályos Szentes Város Önkormányzatának képviselőtestülete általi
elfogadás napjától 2009. december 31-ig, illetve az újabb cselekvési terv elfogadásának
napjáig.
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