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Szervezetünk 2017. január 01-én indította az EFOP-1.2.2-15-2016-00011 azonosítószámú, Fiatal vagy? 

Tarts velünk! – ifjúsági programsorozatok szervezése a Nyírségben című projektet, mely 25.000.000 

Ft-ból az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg 

100%-os vissza nem térítendő finanszírozásból. A projekt fizikai befejezése: 2019.12.31. 

 

1. Előzmények 

 

A magyar társadalom a rendszerváltást megelőző néhány év óta folyamatos átalakuláson megy keresztül. 

Ennek a változó folyamatnak a szükségszerűség mellett az ifjúság lendülete, változtatni akarása adja a 

megújuló energiát. Hazánkban is lejátszódtak(nak) azok a fiatalokat is érintő változások, amelyek a 

globalizálódó világban minden fejlett országra jellemzőek.  

Nyíregyháza város is lemaradást mutatott a fiatalokkal való kapcsolattartás tekintetében. 

 

 

Céljaink 

• a fiatalok társadalmi integrációjának segítése 

• Nyíregyházi fiatalok identitásának erősítése 

• az aktív kulturális részvétel ösztönzése, a nemzedéki érdekérvényesítés segítése 

• tartalmas szabadidős és kulturális programok szervezése 

• a fiatalok életvezetési szokásait segítő mindennemű információ gyűjtése, rendszerezése, terjesztése  

• kulturális esélykülönbségek csökkentése 

• egyes deviáns viselkedési formák megelőzése 

• tehetséggondozás 

 

A projekt célcsoportja 

Közvetlen célcsoportot a fiatalok képezik, ami szolgálja szabadidő-eltöltésüket, társadalmi 

beilleszkedésüket, egyéni és szociális kompetenciafejlesztésüket. A szolgáltatás célcsoportját a 15-29 

éves korosztály képezi, amely meglehetősen tág célcsoport, nem beszélve arról, hogy ezalatt nemcsak a 

településen illetve a térségben élő, hanem az itt tanuló, illetve a megyében élő fiatalokat is értjük. 

Az ifjúsági programjaink célja elsődlegesen a tanórán kívüli hasznos szabadidő-eltöltés biztosítása, a 

fiatalok közösségeinek erősítése, továbbá az egészségmegőrzés illetve a természeti környezetük 

megóvása. 

Közvetett célcsoportot a bevont fiatalok családjai képezik. A család fontos része a projektnek, hiszen 

meghatározóan visszahúzó illetve támogató ereje is lehet.  

 

2. A projekt céljai 

 

Hosszú távú cél: 

➢ A fiatalok későbbi életpályájának kialakulásának segítése 

➢ Megkönnyíteni a fiatalok felnőttkori szocializációját 

➢ Az ifjúság munkaerő-piaci helyzetének javítása 

➢ A megyében élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése 

➢ Fiatalok identitásának erősítése 
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Rövid, közvetlen cél: 

➢ A fiatalok közösségi aktivitásának erősítése 

➢ A közösségek összetartásának erősítése 

➢ Segíteni a fiatalok aktív-társadalmi szerepvállalását 

➢ Öngondoskodás szemléletének elterjesztése az ifjúság körében 

➢ Önkéntesség népszerűsítése az ifjúság tekintetében 

➢ Aktív, közösségi tevékenységek fellendítése 

➢ Tartalmas szabadidős és kulturális programok szervezése 

 

3. Kiválasztott tématerületek 

 

Ssz. Tématerület Tématerülethez 

kapcsolódó 

tevékenységek 

Program hozzájárulása a 

felhívás célrendszeréhez 

1. Új közösségek létrejöttét elősegítő 

szabadidős programok 

megvalósítása 

Játszva sportoljunk… 

sportprogram 

(Sportdélutánok szervezése a 

megyében élő fiatalok   

bevonásával) 

Fesztiválok (egy-egy 

nagyobb fesztiválon külön 

ifjúsági sziget kialakítása: 

Tirpák Fesztivál, 

Böllér verseny/fesztivál 

L.E.S.Z. Feszt 

Gyarmati Vigasságok 

Vidor Fesztivál, Fényes Napok 

Fesztivál) 

Kétféle sportprogramot 

valósítottunk meg a projekt 

során. Az egyik a 

labdajátékok 15 fővel, a másik 

a paintball, melyet 30 fő 

bevonásával terveztünk. A 

labdajátékokat éves szinten 

négyszer valósítottuk meg, a 3 

év alatt összesen tizenkétszer. 

Ezzel elősegítettük az új 

közösségek létrejöttét. Évente 

kétszer a különböző csapatok 

elmentek együtt paintballozni 

is, ezzel próbáltunk a 

csapatokat összehozni. 

A fesztiválokon „Ifjúsági 

szigetet” igyekeztünk 

kialakítani, ahol a fiatalok 

kötetlenül beszélgethettek, 

ismerkedhettek, főzhettek, 

játszhattak. A fesztiválok 

kitűnő alkalmat teremtenek az 

új közösségek 

összekovácsolására. 

2. Személyiségfejlesztés és önismereti 

kompetencia-fejlesztés 

Személyiségfejlesztő és 

önismereti tréning 

(A fiatalok részére tréninget 

szervezünk. A tananyag 

tartalma:  

➢ életutam: életem 

meghatározóbb 

élményei 

A személyiségfejlesztő és 

önismereti tréning 

elősegítette a 

személyiségfejlesztés és 

önismereti kompetencia-

fejlesztést az ifjúság körében. 

Egy-egy tréninget 10 fő 
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➢ viszonyom a 

segítséghez (amikor 

kérnem kell, amikor 

nekem kell segítenem) 

➢ Én így látom magam, 

és mások hogyan 

látnak engem? 

(visszajelzések, 

csoportos 

gyakorlatok) 

➢ Félelmeim, 

szorongásaim: hogyan 

kezelem azokat? 

Bízhatok-e másokban. 

➢ Kudarcaim, sikereim.) 

részvételével szerveztünk. 

Ennek a programelemnek 

közösségfejlesztő hatása is 

volt a személyiségfejlesztő 

hatás mellett. 

3. Egészségmegőrzés, prevenció Kuktaparty 

(Egészséges ételek készítése, 

kóstolása, új egészséges ízek 

elkészítésének megtanulása) 

 

Az egészségmegőrzés, 

reformétkezés ma egy fontos 

téma Magyarországon. A 

reform ételek elkészítése az 

alapanyagok beszerzésével 

kezdődött. (voltak olyan 

alkalmak, amikor a fiatalok 

körében nem feltétlenül 

ismert alapanyagokkal 

dolgoztak – pl. kuszkusz) Így 

kis csoportos foglalkozások 

alkalmával megismerhették 

az alapanyagokat, 

megkóstolhatták, 

elkészíthették, és új 

egészséges ételeket leshettek 

el. Egy – egy alkalomra 10 főt 

hívtunk. Ez a kiscsoportos 

foglalkozás is elősegítette az 

új közösségek létrejöttét, 

mindemellett ezt az időt az 

egészség megőrzése jegyében 

tölthették el a fiatalok. 
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4. Közéletben való ifjúsági részvétel Konferencia (közéleti 

konferencia szervezése fiatalok 

részvételével) 

Ismerkedés a napi 

politikával (előadás 

formájában háttér információk 

a fiatalokat érintő kérdésekben 

az államigazgatásban posztot 

betöltő napi politikusokkal) 

A fiatalok teljes mértékben 

nyitottak voltak azon 

információkra, melyek 

közelebb viszik őket a napi 

politika megértéséhez. 

Többen közülük csatlakoztak 

is egy ifjúsági szervezethez. 3 

napos konferenciákat 

szerveztünk államtitkárok, 

miniszterek, országgyűlési 

képviselők előadásával. Egy-

egy alkalommal 100 fő fiatal 

vett részt a programon, 

melyen természetesen a 

kötetlen beszélgetés, 

szórakozás, esténként a tánc is 

helyet kapott.   

Előadássorozatot terveztünk 

az államigazgatásban posztot 

betöltő napi politikusokkal, 

ahol a fiatalok betekintést 

nyerhettek a háttérbe. 

Átlagosan 1-1 alkalommal 50 

fő fiatal jelenlétére 

számítottunk. Egy-egy 

alkalmat 2 naposra 

terveztünk, déltől-délig. 

Természetesen itt is helyet 

kapott a kötetlenség, a 

szórakozás, a kapcsolatok 

építése. 

5. Honismeret, a helyismeretet 

elősegítése, hazaszeretetre nevelés 

Ismeretterjesztő 

előadások  (Ismerd meg 

országunkat – előadássorozat) 

Honismeret, helyismeret 

vetélkedők (fiatalok 

számára vetélkedők, 

műveltségi totók szervezése) 

Előadássorozatot terveztünk, 

melynek az Ismerd meg 

országunkat címet adtuk. 

Tervezett témáink: Országunk 

kincsei; Népszokások, 

hagyományok; Vizeink; Az 

eredeti témáinkat a fiatalok 

kérésére alakítottuk át, így a 

témáink az alábbiak voltak: 

hobbi, marketing; újságírás; 

adókedvezmények. Ezen 

témákat is úgy kértük az 

előadóktól, hogy vezessék 

végig Magyarország 
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történetében az adott témát, 

hogy oly annyira ne térjünk el 

a tárgytól. 30 fő részvételével 

valósítottuk meg a 

programokat. Évente két 

előadást szerveztünk, a 

projekt 3 éve alatt 6 

alkalommal. 

Két előadás között 

honismereti, helyismereti 

vetélkedőket szerveztünk. Ezt 

vicces, kapcsolatépítő, 

közösségszervező formában 

képzeltük el, és valósítottuk 

meg. Egy-egy vetélkedőre 50 

főt invitáltunk.  A projekt 3 

éve alatt 6 alkalommal 

valósítottuk meg a 

programelemet. 

 

 

4. Számszerűsíthető eredmények 

 

Bevonni kívánt fiatal száma: 1065 fő 

Ebből 25 év alatti: 894 fő 

Önkéntesek száma: 171 fő 

Választott tématerületek száma: 5 db 

Tématerületekhez kapcsolódó tevékenységfajták száma: 9 db 

Tevékenységek száma évente: 22 db 

Tevékenységek száma a projekt kezdetétől a befejezéséig: 66 db 

 

5. Programelemek, amelyekhez az önkéntes tevékenység kapcsolódik 

 

Az önkéntesek a projekt közvetlen célcsoportjába tartoznak és igazoltan részt vettek a projekt keretében 

megvalósult, a társadalmi és közösségi szerepvállalás növelést célzó önkéntes programokon. 

 

Ssz. Programelem Tevékenység Önkéntesek száma 

3. 

Személyiségfejlesztés és önismereti 

kompetencia-fejlesztés 

Ételosztás télen a hátrányos 

helyzetűek, hajléktalanok 

részére (a fiataloknak egy olyan 

társadalmi réteggel alakult ki 

személyesen kontaktus, mellyel 

ezen korosztály a hétköznapokban 

nem találkozik.) – Hajléktalanok 

részére télen valósítottuk meg a 

60 fő 
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programot, hisz akkor van a 

legnagyobb szükség rá. Minden 

évben egyszer 3 helyszínen 

valósítottuk meg a programot. 

 

6. 

Természeti és épített környezet 

megóvását, védelmét segítő 

programok megvalósítása 

Környezetünk tisztítása – 

szemétszedés (fiatal önkéntesek 

bevonásával lakóhelyünk, 

megyénk megtisztítása, tisztán 

tartása) – Évente 2 alkalommal 

valósítottuk meg, tavasszal és 

ősszel. 

100 fő 

 

Önkéntes esélyóráinkon (középiskolákban) folyamatosan azon dolgoztunk, hogy felhívjuk a fiatalok 

figyelmét programjainkra.   

 

6. Projekt rövid- és hosszú távú hatásai 

 

A projekt hatása az ifjúsági közösségek növekedésével jelentkezik. A régen létező közösségeket újra 

összekovácsolta a program. A fiatalok identitását is erősítette. A program során igaz barátságok szövődtek. 

A fiatalokat érintő naprakész információk: adózás, családpolitikai, vállalkozási lehetőségek is nagyon 

hasznos volt számukra, hiszen stabilizálta a gazdasági szerepüket a társadalomban. A projekt társadalmi 

hatásai jelentősebbek, mint a helyi társadalomban, mint az egyén szintjén. Nő a megfelelő ismeretekkel és 

motivációval rendelkező fiatalok száma. Ez a helyi társadalomba jelentkező pozitív hatás mellett egyéni is 

családi szinten is megjelent.  

 

7. Fenntarthatóság 

 

A hosszú távú fenntarthatóság érdekében a fiatalokat érdekelté kellett tennünk a programok, közösség iránt, 

így nagyobb az esélye annak, hogy később is egy összetartó csapat marad. Szükség van olyan (nem csak 

online) felületekre, amelyek teret biztosítanak a korosztályok tagjai által létrehozott kulturális tartalmaknak. 

A projekt fenntarthatóságát a program befejezését követően is igyekszünk más forrásból finanszírozni és 

fenntartani a létrejött új közösségeket. Ehhez az irodaépületben, ahol vagyunk, kialakítottunk egy közösségi 

teret, ahová folyamatosan ellátogathatnak a fiatalok. A sportkedvelők részére program fizikai befejezése után 

is bérlünk egy tornatermet, ahová eljárhatnak sportolni. Továbbra is szervezünk önkéntes programokat, 

ahová szívesen várjuk őket. A közéleti programokat is folytatni kívánjuk, melyre szintén hívjuk a fiatalokat. 

Vállalkozásindításban, adózási kérdésben, gazdaságpolitikai kérdésekben bizalommal fordulhatnak hozzánk 

most is, és a jövőben is a fiatalok. 

 

Nyíregyháza, 2020. január 6. 

 

     

          Petneházyné Bugán Magdolna 

                  Első Nyírségi Fejlesztési Társaság

                      


