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„A katalán városok főterét évente egyszer, többnyire nyári napfordulókor vagy a város védőszent-
jének napján, zsúfolásig megtölti a castelleres – a toronyépítők – ünnepére egybegyűlt sokaság. 
Ennek mindjárt statikai szerepe is van, hiszen épp ez a váll-vállhoz feszülő, tömör alapzat viseli 
majd azt a széttartó, oldalirányú nyomást, amit a kőből rakott, valódi tornyoknál a támfalak és 
támpillérek, avagy a kiszélesített alap hivatott elhordozni. Amint e ’fundus’ összeáll, a ’pallér’ 
– rendszerint a polgármester – jelet ad, mire a téren válogatott férfiak és ifjak kapaszkodnak 
egymás vállára, hogy odafenn összefogódzva egy hat-nyolc emeletes, mindinkább elvékonyodó 
tornyot, vagy obeliszket formáljanak. Nem akárhogy persze – szabályos nemzedék-rendben, 
sok százados koreográfia szerint: legalul a meglett, középkorú férfiak, föléjük az ifjak, majd a 
serdülők állnak, hogy végül a torony ’villámhárítójaként’ már csak egyetlen vakmerő, hat-hét éves 
fiúcska hágjon a magasba … A castelleres bravúrja, mint az iméntiekből is kitűnhet, pompás 

mulatság résztvevőknek és szemlélőknek egyaránt. De talán több is ennél. Hiszen általa egy kö-
zösség ’statuálja’ önmagát, emelkedik egy játékos, bár korántsem veszélytelen erőpróbát kiállva 
a legtisztább értelemben vett emberi kultúra magasába. Teszi ezt kizárólag önkéntesekre ’építve’, 
fegyelmezetten és példásan eszköztelenül, az erőszak, az idegengyűlölet s a barbár áldozati 
rítusok minden szokványos ’csoportképző’ elemét méltósággal mellőzve…
’Entre tots ho farem tot! – Együtt bármire képesek vagyunk!’ …
Mert a földből emelt, bár még emberléptékű magasból kétségkívül sok minden szemünkbe tűnhet, 
csupa olyasmi, amiről idelenn, a magunk lábán járva olykor hajlamosak vagyunk megfeledkezni. 
Történetesen, hogy az élet nem velünk kezdődik és nem velünk ér véget.  … Hogy alattunk, 
fölöttünk, előttünk, mögöttünk mindig lesz valaki, aki épp annyira számít, mint mi … Hogy azok-
kal, akiket ’felvállalunk’, és akik bennünket vállukra vesznek, valamennyien fontos tartóelemei 
vagyunk egy nálunk jóval nagyobb egésznek, mely nélkülünk összeomlik. …” 
(IPM 2005. február)
  
Évek óta foglalkozunk fiatalokkal, a fiatalok közéleti szerep- és felelősségvállalásával, azzal, hogy 
az utánunk jövő generációból kinevelődhessenek mindazok, akik majd felelősen tudnak közéleti 
tevékenységben feladatot, posztot vállalni. 
A fiatalokkal folytatott munka során igyekszünk mindig a már meglévő, jó alapokra helyezni 
mindazt a tudást, amelynek átadására készülünk. Így volt ez most is. Semmi újat, sziporkázó 

„Az élet nem velünk kezdo" dik és   
 nem velünk ér véget...”
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villongást nem hoztunk létre, csupán a számunkra már bizonyított, jól bevált szakkönyvekre, s 
szerzőikre támaszkodtunk, mondhatni kapaszkodtunk a vállukra, s hívtuk életre ezúttal ezt a kis 
kiadványt. Célunk nekünk sem más mint a katalánoknak, bebizonyítani, hogy „Együtt bármire ké-
pesek vagyunk!” Ezúttal a komáromi alig egy éve életre hívott Városi Diáktanács egymásra épülő 
képzéseit szerkesztettük eggyé. A kiadványunk közvetlen célcsoportjaként ezúttal is magát a fiatal 
korosztályt jelöltük meg mintegy használható kis útmutatóként, tovább gördítendő feladatként.  
Közvetett célcsoportunk azonban saját generációnk, a felnőttek, azon belül is kiemelten a közéleti 
szerepet vállalók, a helyi képviselők, döntéshozók. Tapasztalati tanulásként, hogy a gyermekeket 
és fiatalokat partnerként tiszteljék és kezeljék, „mert a földből emelt, bár még emberléptékű 
magasból kétségkívül sok minden szemünkbe tűnhet, csupa olyasmi, amiről idelenn, a magunk 
lábán járva olykor hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Történetesen, hogy az élet nem velünk 
kezdődik és nem velünk ér véget.  …”

Monostori Éva
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I. A nevelési szempontjaink
A kiadványban leírt tevékenységek összeállítása során arra törekedtünk, hogy a fiatalok körében a 
demokratikus nevelés két alapvető megközelítését tegyük lehetővé: a részvételt és a csoportmun-
kát.
A résztvevő magatartás lényege az, hogy a fiatalok nem a foglalkozás tárgyát képezik, hanem 
egy erőforrást jelentenek, amelyre számítani lehet a csoportmunkában. A kiadvány használata 
egyúttal fiatalokkal való együttműködést jelent, nem pedig a fiatalokért való ténykedést. Alapvető 
célunk és feladatunk a fiatalokat arra ösztönözni, hogy felelősen cselekedjenek, és ezáltal az 
önirányítás lehetőségével ruházzuk fel őket.
A csoportmunka lehetőséget nyújt saját tapasztalataink, tudásunk, képességeink és hozzáállásunk 
mélyebb megértéséhez. Ezáltal a csoportmunka olyan eszköz, amellyel biztosítani lehet, hogy 
minden egyéni ismeretszerzés a személyes tudás gyarapításán túl társadalmi hatással is bírjon. 

Nevelői tevékenységünk három fő lépése: 
 ∙ gondolkozz, 
 ∙ érezz és 
 ∙ cselekedj.

Munkánk során tehát a fejünket, a szívünket és a kezeinket használjuk.
A részvételen alapuló csoportdinamikát alkalmazó demokratikus nevelés néhány alapvető elvet 
feltételez:

1. Mindig abból kell kiindulni, amit a csoport tagjai már ismernek, a véleményekből és 
tapasztalataikból; ezek alapján ösztönözzük őket arra, hogy új gondolatokat és élményeket 
keressenek és tárjanak fel együtt.      
Mindannyiunknak vannak gondolatai és véleménye azokról a témákról és kérdésekről, ame-
lyek mindennapi életünkhöz kötődnek, és amelyek családi és társadalmi környezetünkből 
származnak – vagy az egyéni megtapasztalásainkból; vagy az olvasmányainkból; vagy az 
iskolában, a rádióból, tévéből szerzett ismereteinkből. Mindezek együttvéve egyfajta szűrőt 
képeznek, amelyen keresztül a „valóságot értelmezzük”. Ezért nem hanyagolhatjuk el a 
valóságot, belőle indulunk ki, és erre kell majd építeni az új élményvilágot.

2. Ösztönözzük a fiatalokat a vitákban való részvételre azért, hogy hozzájárulásukkal gazda-
gítsák a beszélgetéseket, és hogy minél többet tanuljanak egymástól. Mindannyiunknak 
mindig van tanulnivalója és tanítanivalója. A csoportmunka felerősíti bennünk a tanulási ké-
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pességet; lehetővé teszi új gondolatok feltárását, új információ közös elemzését, és ezáltal 
serkenti az egyéni fejlődést. Ráadásul, amikor valaki valamiben aktívan részt vesz sokkal 
erősebb lesz a tudás birtoklásának érzése, ami nagyobb fokú elkötelezettséget ébreszt.

3. Állandóan arra kell koncentrálni, hogy a fiatalok társadalmi szerepvállalásának neveléséhez 
kapcsolódó konkrét tapasztalataikat egyszerű, de hatékony cselekvési formákban tudják 
hasznosítani.

A demokrácia nevelés nem csupán az értelem szintjén hat; a fiatalokat, akikkel dolgozunk egy-
részt egy társadalom tagjaiként kell kezelnünk, másrészt mint egyéniségekre kell tekintettel lenni. 
Tehát a mi célunk abban áll, hogy felerősítsük az aktív állampolgáriság nevelésének gyakorlati 
dimenzióját, biztosítva ezáltal azt, hogy a fiatalok olyan konkrét következtetésekre jussanak, 
amelyek a mindennapi életüket érinti és meghatározza.
A sikeres csoportmunka egyik fontos eszköze a tevékenység, amelyet erőforrásként használunk 
fel a fiatalok segítésére azért, hogy tapasztalataikat mind az értelmi, mind az érzelmi szinten 
értékesíteni tudják. A tevékenység önmagában nem végeredmény, hanem az olyan fontos dolgok 
kiváltó oka vagy megoldása, mint például a vélemény- és tapasztalatcserén alapuló közös megis-
merési folyamat, a valóság új dimenzióinak feltárása, az alternatívák együttes kialakítása, vagy 
az aktív állampolgáriság, vagy a társadalmi szerepvállalás tudatosítása.

Forrás: Te is más vagy, te sem vagy más, Képzők könyve, ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek 
informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez (második kiadás) – Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatósága 2004.

Közös játék: Családi címer
Cél: Ismerkedés, a csoporton belül a résztvevők hátterének megismerése, közösségépítés. A 
kreatív önkifejezés fejlesztése.
Eljárás: Arra kérjük a résztvevőket, hogy alkossák meg saját családi pajzsukat/címerüket, melyen 
feltüntethetik mindazt, ami fontos szerepet játszik az életükben. Bíztatjuk a résztvevőket az 
önkifejezésre, a motívumok alkalmazására.
Segédeszközök: Papír, íróeszköz (toll, ceruza, zsírkréta – minél színesebb, annál jobb), gyurma-
ragasztó a címerek falra erősítéséhez.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: 5-7 perc a rajzoláshoz, résztvevőnként 2-3 perc az ismertetéshez.
Térbeli feltételek: Lehetőleg nyugodt környezet, terem, asztalok székekkel.
Résztvevők száma: 15-20 főig.
Megjegyzés: Figyelni kell az időkorlátra, mert a hosszúra nyúló bemutatkozás unalmassá válik.

Forrás: Ifjúságügy – Ifjúsági szakma, ifjúsági munka, Módszertani Kézikönyv 7, Mobilitás-ISzT-ÚMK Budapest 2010.
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Közös munka: Vannak az ifjúsági korosztálynak problémái, szükségletei? 
Melyek azok?

Célok: A véleményalkotás, a vitázás gyakorlása, fejlesztése, a fogalmak meghatározása. 
A szociális és állampolgári kompetenciát, az anyanyelvi kommunikációt, a kezdeményezőkészsé-
get és a vállalkozást fejleszteni.
Eljárás: Disputa-körök. A disputa- szabályok alapján két csapat vitatkozik formális keretek között, 
rendszerint megadott témáról. A témát tételmondat formájában fogalmazzák meg. E tételmon-
datokban mindig ott rejlik a vita lehetősége, azaz vannak, akik egyetértenek vele, s vannak, 
akik nem. A felkészülés során a csapatok összegyűjtik a tétel igazsága mellett és az ellene szóló 
érveket is, hiszen személyes meggyőződésük nem játszik szerepet abban, hogy állító vagy tagadó 
szerepben kell-e vitázniuk. A nézőpontváltással lehetőségük van arra, hogy eltérő véleményeket is 
megismerjék. Megtanulják, hogy azonos dolgokról másként is lehet gondolkodni, s megértik, hogy 
övéktől eltérő vélemény mellett is szólhatnak érvek.
„Bíró” irányítja a vita menetét, ő ügyel az időkeretek és a szabályok betartására. Ő dönti el, hogy 
melyik csapat érvrendszere logikusabb, melyik oldalon hangzottak el meggyőzőbb érvek. Mindig 
megmondja, melyik csapat győzött, és értékeli a csapatok teljesítményét.

Segédeszközök: Nincs.
Szükséges felkészülés: 45 perc.
Időigény: 60-90 perc.
Térbeli feltételek: Bárhol játszható feladat. 
Résztvevők száma: Csoportonként minimum 6 fő.
Megjegyzés: A disputa az angolszász nyelvterületről származó, vitakultúrát fejlesztő játék, 
amelynek versenyformája is létezik. A módszer mára már az egész világon elterjedt, különösen a 
középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben. Már nem csupán vitatkozás, hanem legalább 
annyira felkészülés is; azoknak a technikáknak a módszeres elsajátítása, amelyek segítségével a 
vita sikeresen folytatható, s amelyek egyben életre szóló technikák is.

Forrás: Ifjúságügy – Ifjúsági szakma, ifjúsági munka, Módszertani Kézikönyv 7, Mobilitás-ISzT-ÚMK Budapest 2010.
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A témáról összegyűjtött gondolatok összegzése:

1. Az ifjúsági korosztály jellemzői

a.) Erősségeink:
 – Kitartó, amennyiben érdeke fűződik hozzá.
 – Folyamatos küzdelem az önállóságért.
 – Ragaszkodás az elvekhez, a saját maga elé kitűzött célokhoz.
 – Kellő rugalmasság, lazaság, kreativitás, modernitás.
 – Komoly, mély beszélgetések a kortársakkal.
 – Saját határok, kompetenciák feszegetése. Miben, meddig mehetünk el.
 – Gyakori stílusváltás, nincsenek mélyen gyökerező szokások.
 – Kompromisszumra, konszenzusra való törekvés.
 – Elkötelezettség (céltudat) az adott feladat iránt – amennyiben érdekeltségük van benne.
 – Nyitottság az újdonságra.

b.) Gyengeségeink:
 – Makacsság, önfejűség, flegmaság. 
 – Lustaság (tanulás, célok, önkéntesség, házimunka, közösségi munka stb. terén) abban, 

amit nem érez magáénak.
 – Befolyásolhatóság, nincs kellő tapasztalat és tudás.
 – Erős a korosztályban az önsajnálat, a céltalanság, az önbizalom hiánya.
 – A tudáshiány – olvasatlan - végett nem, vagy csak ritkán kezdeményez. A korosztály 

érdektelen, nem hiszi, hogy valóban rajta múlik. 
 – Erős a másoknak való megfelelési kényszer, nem vagy nem valósan vállalja fel önmagát. 

Más képet akar kifelé mutatni.
 – Mi is előítéletesek vagyunk.
 – Nincs vagy csekély a jó példa a helyi – valahová tartozás – elköteleződésben, a részvételben.
 – Gyakran függőség alakul ki a korosztályban valakihez, valamihez való tartozásban.
 – Erősek és meghatározóak a korosztályi közösségi klikkek. Kallódás, deviancia megjelenése 

és életvitellé válása (pl. dohányzás, nyerőgépek, alkohol stb).
 – Kevesebb a mozgástér, nincsenek valós kapcsolatok. Virtuális világot építenek, a világhálón 

kommunikálnak.
 – A közösségi tér, a korosztálynak szóló rendezvények, programok, akciók hiánya.
 – Anyagi bizonytalanság.
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c.) Megoldási javaslatok:
 → Kezdetekben külső segítséggel meg kell alapozni a későbbi önálló kezdeményezést, 
munkát. 
 →  Források bevonása a közös célért: nem csak és kifejezetten anyagi források, támogatás 
(önkormányzat, cégek stb), hanem kapcsolatépítés is.
 → Kötetlen beszélgetés, közösség- és csapatépítések, képzések, tanulmányutak, tapasztalat-
cserék, közös munkák.
 →  Közösségi tér. „Kell egy hely!”
 →  Közösen elért eredmények, sikerek, külső visszacsatolások.
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II. Partneri munka a fiatalokkal
„Az emancipáció eredetileg politikai fogalom volt, jelentése: „felszabadítás a függőség, a 
korlátozottság állapota alól”. Először a francia forradalom idején használták az emberi jogok 
magyarázatánál. A forradalom alatt a személy jogai előnyt élveztek a közösség és az állam iránti 
kötelezettségeivel szemben (vö. Szabadság-Egyenlőség-Testvériség). Az emancipáció társadalmi 
változásokat követelt az egyoldali függőségek és általános kiváltságok megszüntetéséért, a 
demokrácia kialakulása érdekében.
A mindennapi életben az emancipáció egyenlő választói jogokat, egyenlő tanulási esélyeket jelent, 
egyenlő részvételt a közélet problémáinak megoldásában. A demokratikus struktúrák azonban 
nem kielégítőek, mivel a demokrácia társadalmi és politikai konszenzustól, valamint az állampol-
gárok kötelességeitől függ. A demokrácia sohasem statikus, állandóan változik az állampolgárok 
tevékenységének függvényében. E folyamatos változás következtében „demokratának lenni” új 
dolgok tanulására, befogadására irányuló állandó készenlétet jelent. Esetünkben a demokráciához 
kötődő gondolatmenetünk során arra keresünk választ:

 ∙ Milyen adottságok, képességek segítik a fiatalt abban, hogy részt vegyen a demokrácia 
megteremtésében?

 ∙ Hogyan lehet ezeket a képességeket kifejleszteni és interiorizálni?
Az emancipatorikus pedagógia célja a demokrácia megteremtése és fenntartása.
A fiatalokkal való együttműködés célja a demokratikus társadalom problémáinak megoldására 
képes, tudatos személyiség fejlődésének elősegítése.
A felelősség az emancipáció egyik kulcsfogalma. A felelősség abból a szabadságból fakad, mely során 
a fiatal másokkal való kapcsolatában megtapasztalja saját korlátait. Az önként vállalt és az egyén 
által értékesnek ítélt dologra irányuló felelősség a szabadság megtapasztalásának egyik formája.
Felelősséget vállalni viselkedésünk közösségre, illetve egyes személyekre gyakorolt várható 
hatásának, következményeinek számbavételét, életünk tudatos, értékelkötelezett rendezését, a 
társadalmi életben való részvételt jelent pl. környezetünk védelme, részvétel a kulturális, politikai 
életben és a választásokon stb.
Az, aki felelősen cselekszik nem biztos, hogy mindig jól cselekszik, de megvan a lehetősége arra, 
hogy felfedezze saját hibáit, és tanuljon belőlük.
Mikor felelősségre törekszünk, két dolog hangsúlyozása fontos:

1. Csak erős „ego” és tudatos személyiség képes felelősséget vállalni, mert csak az tud 
szabad és felelősségteljes döntéseket hozni saját maga és a közjó érdekében, aki szabad 
ember, és hisz saját képességeiben.
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2. A felelősségvállalás hosszú folyamat, amelyet csak úgy lehet elsajátítani, ha valódi problé-
mák megoldásában veszünk részt.

Aki azt tapasztalja, hogy döntéseit nem veszik komolyan, egy idő után lemond arról, hogy részt 
vállaljon a döntéshozatalban.
A fiatalokkal végzett partneri munka elsősorban szociális készségek fejlesztését jelenti, melyek 
elősegítik a fiatalok felelősségtudatának kialakulását. E munka olyan körülményeket kínál, melyek 
hatására a fiatalok kibontakoztathatják, és a gyakorlatba átültethetik ötleteiket. Ők dönthetik el, 
mit valósítanak meg és mit nem.
Mivel a csoportok működése társadalmi közegben hasonló, a fiataloknak számításba kell venniük 
az eltérő érdekeket, tekintettel kell lenniük egymás véleményére, és konszenzusra kell törekedni.”
  
Forrás: Andrea Mewaldt – Zilvinas Gailius: Ifjúsági csoportvezetők gyakorlati kézikönyve 10-11. oldal – Nagyító Alapítvány, 2005

Közös játék: Részvételtanulás. Mi lenne, ha kapnék 100 millió Ft-ot?

Cél: Annak bebizonyítása, hogy egy ötlet megvalósításához nem elsősorban pénzre, hanem jó 
ötletre, az ötletet megvalósító közösségre, helyi tudásra, kreativitásra és kitartásra van szükség.

Eljárás: A csoportnak felvetjük, hogy – elvileg – mindenki kap 100 millió Ft-ot, és arra költheti, 
amire akarja, annak érdekében, hogy a többiekkel közösen:

 – élhetőbbé tegyék a települést,
 – megvalósítsák azokat a programokat, amelyek (még inkább) elégedetté teszik őket,
 – olyan projekteket vigyenek véghez, amelyek révén az érintettek értelmesen tudják eltölteni 

a szabadidejüket stb.
Tehát, feladatuk egy olyan ötlet kiválasztása, amely lehet komplex, tartalmazhat többféle rendez-
vényt, alötletet, de lehet egyetlen pici rendezvény is. A lényeg, hogy a fiatalok megértsék, hogy ők 
maguk is tudnak tenni, sőt ők maguk tudnak csak igazán tenni saját magukért. A 100 millió Ft lehetne 
több, vagy kevesebb is. A viszonylag „magas” összeg azt szimbolizálja, hogy ne a pénz hiánya legyen 
a kiindulási pont, ezzel determinálva a szokásos negatív hozzáállást, hogy úgysem valósítható meg.
Segédeszközök: Táblapapírok, filctollak.
Szükséges felkészülés: Nincs
Időigény: A feladat megoldására 30 perc, az egymásnak bemutatáshoz csoportonként 5-5 perc.
Térbeli feltételek: Olyan hely, vagy terem, ahol elfér a csoport, illetve a kisebb csoportok. Alkalmas 
legyen a kiscsoportos munkára.
Résztvevők száma: Csoportonként 6-9 fő.
Megjegyzés: A fiatalok a beszélgetés során felismerik saját igényeiket, közben megismerik máso-
két, ráébrednek, hogy vannak hasonló elképzelések vagy akár még jobb ötletek. Felismerik, hogy 
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lehetnek közös célok, amelyeket utána el lehet kezdeni megvalósítani közösen, csapatban, ezáltal 
továbbhaladva a részvételi létra  fokozatain.
Számtalan kérdés merülhet fel, s valószínűleg lesznek igazán megvalósítható ötletek is, ezért jó 
megoldás lehet, ha a csoport végül megegyezik egy konkrét ötlet megvalósításában. Ez lehet a 
csoport első igazi projektje – és nem kell nagy dolgokban gondolkodni.
A gyakorlat során abba az irányba tereljük a beszélgetést, hogy megfogalmazódjon a résztve-
vőkben: önmagában az anyagi erőforrás nem lehet kielégítő, szükséges egy közösség, illetve 
információ arról, hogy a lakosságnak milyen igényei vannak és a település milyen adottságokkal 
rendelkezik. A tervezés során csak közösségben lehet gondolkozni! A beszélgetés konklúziójaként 
a résztvevők arra a felismerésre jutnak, hogy egy összetartó közösség, egy igényeken alapuló jó 
ötlet olyan programokat eredményez, amelyek hozzájárulnak a település életének fellendítéséhez. 

Közös munka:  Mi az érdekképviselet, az érdekérvényesítés? 
Mi a demokrácia? Mi a közélet, a részvétel? 
Mit jelent a nyilvánosság, melyek a fórumai?

Cél: Saját élményen alapuló fogalomalkotás.
Eljárás: Világ Kávéház. A résztvevők 7-8 fős kiscsoportokat alkotnak. A csoport tagjai egy-egy 
témát kapnak megbeszélésre, melyre 15 perc áll a rendelkezésre. Az idő végén újabb csoportokat 
alkotva egy újabb témát beszélnek át, új csapattagokkal.
Témakörök: Érdekképviselet és érdekérvényesítés, mit jelent a demokrácia, mi a közélet, a részvé-
tel, valamint mit jelent a nyilvánosság, s melyek a fórumai.
Segédeszközök: Papírok, tollak, asztalok, székek.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: Kb. 45 perc, a közös megbeszélésre újabb 40 perc.
Térbeli feltételek: Kényelmesen körülülhető asztalok székekkel.
Résztvevők száma: Csoportonként 5-8 fő.
Megjegyzés:

 ∙  Cél az, hogy a különféle álláspontokat, ismereteket, tapasztalatokat meghallgassuk, 
azokat megértsük, s azokból tanuljunk.

 ∙ A párbeszéd a résztvevők kölcsönös bizalmát, egymás iránti tiszteletét, önbecsülését, 
magabiztosságát, nyelvi- és vitakészségi jártasságát növeli.

 ∙ Mindenki egyenlőként, aktívan részt vesz a folyamatokban.
 ∙ A párbeszédnek nincs semmi nyíltan vagy titkosan előre tervbe vett, vagy elvárt eredménye.
 ∙ Az önképzőkör a résztvevőket szellemileg felszabadítja, és önbizalmukat növelve megerősíti.   

Forrás: Varga A. Tamás – Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés, 101 oldal - Magyar Művelődési Intézet, 1998.
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A témákról összegyűjtött gondolatok összegzése:

a.) Mi az érdekképviselet, az érdekérvényesítés?
 ∙ Nem ugyanaz a kettő. Különbséget kell tenni az érdekképviselet és az érdekérvényesí-

tés között.
 ∙ Képviselet azt jelenti számunkra, hogy harcolunk egy közös célért (pl. VDT, DÖK).
 ∙ Az érdekképviselet szempontjai: aktív részvételt feltételez; a közösség érdekeit 

helyezze előtérbe; adjon teret a párbeszédnek, törekedjen arra, hogy a lehető legtöbb  
nézet, gondolat előkerüljön; ne legyen utasító, ne parancsolgasson, ne erőltesse saját 
elképzelését, akaratát a közösségre; rendelkezzen egészséges önbizalommal, az adott 
területen megfelelő információval, tudással; legyen rugalmas, hogy a változásokra idő-
ben és megfelelően tudjon reagálni, fellépni; tudjon improvizálni a közösség érdekében.

 → A VDT-ben cél, hogy a többség érdekeit képviseljük!
 ∙  Az érdekérvényesítés szempontjai: a konkrét célokat megvalósítjuk (pl. Tinédzser nap); 

a megfelelő ember elérése ahhoz, hogy az érdekeinket érvényesíteni tudjuk; a konkrét 

tevékenységre, akcióra felhívni a figyelmet; bizalomépítés, érdekérvényesítés (média, 
városvezetés, DÖK, fiatalok segítségével).

 →  A VDT-ben cél, hogy minden tagnak legyen konkrét feladata!

b.) Mi a demokrácia?
 ∙ A demokrácia, együttműködés. Jelentése: több ember egy programban, egy célért 

közösen, összhangban dolgozik.
 ∙ Összefogás, egyetértés, ami megkönnyíti a közös munkát.
 ∙ A demokratikus környezetben gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés folyik, példa erre

 az egyesületi munka, ahol konfliktus helyett építő vita van, melynek közös megegyezés 
az eredménye.

 ∙ Partnerség, a másik személyiségének, gondolatainak tiszteletben tartása, mert a 
klikkesedés megnehezíti az együttműködést. 

 ∙ Felelősségteljesen átgondolni az ígéreteket, nem csak ígérgetni a szavazatok érdeké-
ben. Nép → választás → politikus → döntés, ez a jelenlegi politikai felfogás. 

 ∙ Mit gondolunk mi? Szavazás – itt még mindenki egyenrangú → választás → 
politikus - a szavazatunkkal beleszólhassunk a minket érintő ügyekbe, s a politikusok 
saját érdekeiket tudják háttérbe helyezni a közösségi érdekek előnyére, → döntés - a 
hatékonyságért, közösségért születik meg, s a döntést követően is fennmarad az 
együttműködés a választó és a választott között.
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 ∙ Mindenki egyenrangú a közösségben, de kell egy összefogó, irányító ember, aki nem 
felsőbbrendű, hanem magát a közösség célkitűzéseit irányítja, vezeti.

 ∙ Különböző vélemények közös gondolattá formálása → kompromisszumkészség, 
konszenzusra törekvés.

 ∙ A demokrácia megismerése, gyakorlása segít a felnőtté válásban → döntésképesség 
elsajátítása, a felelősségvállalás erősödése.

 ∙ Demokratikus közegben mindenki elmondhatja a véleményét → meghallgatás, megér-
tés, együtt gondolkodás, közös célok kitűzése, s azokért való közös cselekvés.

 ∙ Lehetőség alulról építkezni. 
 ∙ Munka és felelősség megosztása. 
 ∙ Érték.
 ∙ Szabadság → szólás- és sajtószabadság → nyilvánosság → ismertség → felfigyel-

nek ránk → lehetőségeink bővülnek. 
 ∙ Lehetőség, ahol a feltétel nélküli bizalom kialakul.
 ∙ HÍD → kapcsolatépítés → ismertség → elismertség.
→ Együttműködés, összhang és elfogadás nélkül nincs VDT!

c.) Mi jut eszedbe ha azt hallod: közélet és részvétel?
 ∙  Civil emberekkel való találkozások, ismerkedés, kapcsolatok.
 ∙  Programokon, rendezvényeken való részvétel, segítőként és érdeklődőként, esetenként 

szervezőként.
 ∙  Közösséget érintő témákról beszélünk, véleménynyilvánítás.
 ∙  Közös, bennünket is érintő ügyekben való részvétel (pl. nyári játszótéri programok), 

közös érdekek, célok mentén.
 ∙  Maga a választás is részvételt jelent (pl. a kettős állampolgárság, iskola és óvoda 

beruházás stb ügyében).
 ∙  Saját intézményeinkben meg kell jelennünk és részvételre ösztönözni a társainkat.
→ Amennyiben mi magunk nem vagyunk elkötelezettek és aktívak, nem várhatjuk el 

társainktól sem. A VDT-ben cél az aktív közéleti részvétel!

d.) Mit jelent a nyilvánosság? Milyen fórumait ismered?
 ∙  Az emberek közössége, pl. mi magunk vagyunk a nyilvánosság.
 ∙  Szólásszabadság, a választás, a döntéshozók feletti ellenőrzés, a döntésekről való 

számonkérés.
 ∙  Betekintés a döntéshozatalba.
 ∙ Fórumai: tv, rádió, internet, újság, faliújság, autós bemondó, mi beszélünk saját 

magunkról stb.
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 ∙  Helyi fórumok és azok jelentősége fontos: Komáromi Televízió, HÍD Tv, Komáromi 
Újság, Mag-hasadás, Kék Duna Rádió, 24 óra, Megyejáró.

 ∙  A közösség előtti megjelenés. Fontos a jó, meggyőző beszédkészség, hitelesség, 
megfelelő öltözet, s az adott témában való jártasság.
 → A VDT-ben cél, hogy legyünk hitelesek, egységesek és felelősek a nyilvános

     megjelenéseinkben! A célcsoport kettős, saját korosztályunk mellett meg kell 
     szólítani a felnőtteket is – döntéshozók, szüleink, tanáraink, támogatóink stb.
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III. A fiatalok részvétele
és bevonása

A részvételen alapuló kultúra kialakítása jelentősen hozzájárulhat a demokrácia lényegének 
megtapasztalásához a felnőttek és a gyerekek esetében egyaránt.
A részvétel egyrészt emberi jogi alapelv, másrészt az állampolgárság gyakorlati megnyilvánulása 
minden ember számára. A gyermekek és fiatalok részvételi jogának megerősítése a Gyermekjogi 
Egyezmény egyik vezérelve és egyben legprogresszívebb újítása is.  
A gyermek jogairól szóló egyezmény a gyerekek és fiatalok részvételi jogának számos különböző 
vetületét nevezi meg:

 → jog a véleményük szabad kinyilvánításához minden őket érintő kér-
désben, továbbá ahhoz, hogy véleményüket kellően figyelembe vegyék (12. cikk) 
 → a véleménynyilvánítás szabadsága, beleértve mindenfajta tájékoztatás megis-
merésének és terjesztésének szabadságát (13. cikk) 

 → a gondolat szabadsága és a lelkiismereti és vallásszabadság (14. cikk)
 → az egyesülési szabadság (15. cikk)
 → a tájékoztatáshoz való jog, illetve a hazai és nemzetközi forrásokból származó 
tájékoztatáshoz és anyagokhoz való hozzáférés joga (17. cikk) 
 → a közösség kulturális életében való részvétel joga (31. cikk).

Miért fontos a gyerekek és fiatalok részvétele?

Az érdemleges részvétel legfontosabb előfeltétele, hogy a felnőttek tiszteletben tartsák, hogy 
a gyermekek és fiatalok is képesek részt venni a döntések meghozatalában, és partnerként 
fogadják el őket. Ez azt eredményezi, hogy a hagyományos viszonyok helyett, amikor a felnőttek 
hatalmat és ellenőrzést gyakorolnak a gyerekek és fiatalok felett, demokratikus kapcsolatok ala-
kulnak ki. Enélkül a gyerekek és fiatalok részvétele csupán jelképes lehet: kinyilváníthatják ugyan 
véleményüket, de nincs hatásuk arra, hogy hozzászólásukat egyáltalán figyelembe veszik-e, és ha 
igen, milyen mértékben. 
A részvétel lényegét jól ábrázolja a „Részvétel létrája” modell. A Roger Hart által továbbgondolt 
modellben a részvétel létrája nyolcfokú. 
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A részvétel létrája

1. Manipuláció –  tájékoztatják a gyerekeket és a fiatalokat, meghatározzák a  
  feladataikat

2. Dekoráció –  meghallgatják a gyerekek és a fiatalok véleményét
3. Jelképesség –  kikérik a gyerekek és a fiatalok véleményét

4. Jogosultság –  a gyerekek  és a fiatalok képviselői részt vesznek a Felnőttek  
  javaslatairól szóló döntésekben

5. Konzultáció –  a felnőttek, a gyerekek és a fiatalok közösen döntenek a   
  fiatalok kezdeményezéseiről

6. Felnőtt kezdeményezés és döntésmegosztás a gyerekekkel és a fiatalokkal  – 
a felnőttek átadnak bizonyos döntési jogokat

7. A gyerekek és a fiatalok kezdeményezése és irányítása  –  a gyerekek és a fiatalok 
döntenek

8. A gyerekek és a fiatalok kezdeményezése és döntésmegosztás a felnőttekkel  – 
megerősítés

Az első három szinten - a manipuláció, a dekoráció és a jelképes részvétel szintjén - a részvétel 
nem valódi, ami így az egész folyamatot veszélyezteti. 
A részvétel valós formáihoz tartozik a:

 ∙ „Kijelölés és tájékoztatás” szint, ahol a gyerekek és fiatalok meghatározott szerepeket 
kapnak, valamint a 

 ∙ „Tájékoztatás és véleménykérés” szintje, ahol a gyerekek és fiatalok tanácsokat adnak 
a felnőttek által működtetett programokra vonatkozólag, és tisztában vannak azzal, 
hogy a véleményük milyen hatással lesz majd az eredményre. 

 ∙ Ennél magasabb szint a „Felnőtt által kezdeményezett” részvétel, ahol a felnőttek a 
gyerekek és fiatalok együtt döntenek, illetve a 

 ∙ „Gyerek és fiatalok által kezdeményezett és vezetett” projektek, amelyekben a felnőt-
tek kizárólag támogató, tanácsadó szerepet töltenek be. 

A legfelső szinten a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek közösen döntenek, együtt irányítják 
a folyamatot és felelősséget is közösen vállalnak, megosztva egymással a rendelkezésükre 
álló információkat és tanulva egymás tapasztalataiból. A sikeres részvétel nem korlátozódik 
egyetlen projektre, hanem állandó folyamat, amely elősegíti a részvételen alapuló kultúra 
kialakítását a gyermek és fiatalok életének minden területén: a családban, az iskolában, a 
gondozási intézményekben, az egészségügyi rendszerben, a közösségben és a társadalom-
ban. 
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A részvételen alapuló kultúra kialakítása tehát jelentősen hozzájárulhat a demokrácia 
lényegének megtapasztalásához a felnőttek, a gyerekek és fiatalok esetében egyaránt. 
Ennek révén lehetővé válik az emberi jogok jobb megértése és a társadalomban való aktív 
részvétel előmozdítása, ami a társadalom egészének javát szolgálja.

Közös játék: A mi alkotmányunk!

Célok: A fiatalok létrehozzák a csoport alkotmányát, amelyben meghatározzák a jogaikat és a 
felelősségeiket. Ki felel a jogaimért? 

 ∙ Az állampolgárság, a demokrácia és a részvétel megértése és elsajátítása. 
 ∙ A jogok és a felelősségek közötti kapcsolat megértése. 
 ∙ A jogok és a felelősségek összekapcsolása a mindennapi életben.
 ∙ A részvétel szerepe a jogok meghatározásában és védelmében.
 ∙ Közös megegyezéssel kialakított szabályrendszer létrehozása a csoport számára.

Eljárás: Nézzük meg, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a fiatalok a szabályokról és a felelős-
ségekről, és mit értenek meg belőlük. Kezdjük néhány olyan korlátozással, amiket már értenek. 

Kérjük meg őket, hogy egészítsék ki a következő mondatot: „Nincs jogom …., mert ...” Pl. Nincs 
jogom megütni másokat, amikor dühös vagyok, mert .../Nincs jogom igazságtalanul bánni mások-
kal... Írjuk össze ezeket, majd a fiatalok fogalmazzák meg a negatív kijelentéseket pozitív állítás 
formájában. Pl. Jogom van hozzá, hogy ne üssenek meg./Jogom van hozzá, hogy ne bánjanak 
velem igazságtalanul.
Amikor a fiatalok megértették, hogyan lehet ilyen pozitív állításokat alkotni a jogokról, osszuk 
őket négy- vagy ötfős kiscsoportokra. Minden csoportnak adjunk papírt és vastag filctollakat, és 
ismertessük a teendőket: 

 ∙ Minden kiscsoport alkosson három-négy alapvető szabályt az egész csoport számára.
Kezdjék így a mondatot: „Mindenkinek joga van ...” Pl. Mindenkinek joga van a 
részvételhez. 

 ∙ Csak akkor írják le ezeket a jogokat, ha a kiscsoporton belül mindenki elfogadja 
azokat. Nem az a cél, hogy sok szabály legyen, hanem az, hogy mindenki egyetértsen 
azokkal. 

 ∙ Hívjuk össze újra az egész csoportot, és a kiscsoportok olvassák fel a jogokat. Foglaljuk 
ezeket táblázatba az alábbiak szerint: 

 – Először ismertessék, milyen jogokat határoztak meg a csoportok. A hasonlókat 
foglaljuk egybe, de kérjünk engedélyt a csoporttól, ha változtatunk a megfogalma-
záson. Írjuk ezeket a tábla „Jogok” elnevezésű oszlopába. 
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 – Miután felírtunk egy jogot, kérdezzük meg, milyen felelősséget ró az egyes ember-
re az, hogy mindenki élvezhesse az adott jogot. 

 – Írjuk ezeket egyes szám első személyben a jogokról szóló állítások mellé, a „Fele-
lősségek” oszlop megfelelő helyére, a következő módon: „Felelősségem, hogy...” 
vagy „Biztosítanom kell mindenkinek a jogot ahhoz, hogy ...”. (pl. Felelősségem, 
hogy senkinek a részvételét ne akadályozzam.)

 – Miután minden említett jogot és felelősséget beírtunk a táblázatba, nézzék át a 
fiatalok az alkotmánytervezetüket.

ALKOTMÁNY
JOGOK FELELŐSSÉGEK

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy igazságo-
san bánjanak vele.  
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadon 
kifejezze a véleményét. 

Felelősségem, hogy mindenkivel igazságosan 
bánjak.  
Mindenkinek biztosítanom kell a jogot ahhoz, 
hogy kifejthesse a véleményét. 

1. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy jobb, ha kevés, de jó szabályunk van, mintha sok, de 
nem igazán megfelelő. Szerepelnek-e olyan jogok vagy felelősségek a táblázatban, amiket 
össze lehetne vonni? Kihagyható-e bármelyik is? 

2. Vannak-e olyan jogok és felelősségek, amiket még hozzá kellene tennünk? 
3. Amikor elkészült a jogok és felelősségek listája, döntsék el a fiatalok, hogy szeretnék-e a 

csoport alkotmányaként használni ezt a listát. 
4. Hajlandók-e betartani ezeket a szabályokat, amiket ők maguk állítottak fel? 
5. Ki gondoskodik arról, hogy mindenki betartsa az „alkotmányban” foglaltakat? 
6. Mi történik, ha valaki nem tartja tiszteletben valamelyik jogot? 
7. Szükség van-e arra, hogy a szabályok be nem tartásának következménye legyen? Miért? 
8. Kik milyen módon, milyen többséggel, milyen indítványra változtathatják meg az „alkot-

mányt”? 
 ∙ Miután a fiatalok megállapodtak az alkotmány végleges változatában, készítsünk egy 

új, letisztázott másolatot, és tegyük ki a falra, valamilyen jól látható helyre. Mondjuk 
el, hogy ezentúl ezek a szabályok lesznek érvényesek a közös munka és játék során, a 
fiatalok és a felnőttek számára egyaránt. 

 ∙ Zárjuk le a beszélgetést azzal, hogy hangsúlyozzuk, a szabályok és a felelősségek segí-
tenek abban, hogy mindenki jogát tiszteletben tartva éljünk együtt. A szabályok védik a 
jogainkat (pl. a részvételhez, a véleménynyilvánításhoz, a tanuláshoz, a játékhoz való 
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jogot stb.), vigyáznak a biztonságunkra és az egészségünkre, és felelősséget is rónak 
ránk abban az értelemben, hogy tiszteletben kell tartanunk mások jogait. 

Segédeszközök: Ceruza, papír. Nagy papírok, filctollak.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: 60-90 perc.
Térbeli feltételek: Megfelelő tér a kiscsoportok együttes munkájához.
Résztvevők száma: 30 főig.
Megjegyzés: A folyamat szempontjából fontos és hangsúlyos a közös értékelés és megbeszélés, 
melyet a következő menetrend szerint ajánlunk levezetni:

 – Könnyű volt a kiscsoportoknak jogokat gyűjteni? Könnyű volt megfogalmazni a felelőssége-
ket?

 – Könnyű volt csoportban együtt dolgozni? Milyen előnyei és a hátrányai vannak a közös 
munkának? 

 – A javasolt jogok között voltak-e olyanok, amelyekkel nem mindenki értett egyet? Vajon 
miért? 

 – Mi történt azokkal a javaslatokkal, amelyeket nem fogadott el mindenki? Volt-e olyan 
közöttük, aki megpróbálta meggyőzni a csoport többi tagját, hogy fogadják el a javaslatot? 

Voltak-e olyan javaslatok, amelyeket elsőre elvetettek, aztán mégis megfontoltak?
 – Mit tudtak meg saját magukról a gyakorlat során? Mit tanultak a jogokról és a felelősségek-

ről? 
 – Megtudtak-e közben valamit a demokráciáról? 

Az alábbiakhoz hasonló kérdések alapján beszélgessünk arról, milyen célt szolgálnak a szabályok 
és a felelősségek. A válaszokat rögzítsük.

 – Milyen szabályok vannak az életünkben (pl. otthon, az iskolában, más helyeken)? Kik 
alakították ki ezeket a szabályokat? 

 – Milyen felelősségeink vannak? Ki határozta meg, hogy ezek a mi felelősségeink? 
 – A felnőtteknek is vannak szabályaik és felelősségeik? Ezek honnan származnak? 
 – Miért vonatkoznak mindenkire szabályok és felelősségek? Szükségünk van ezekre? 
 – Mi történik, ha valaki nem tartja be ezeket a szabályokat? Kell hogy legyen következmé-

nye annak, ha valaki nem tartja be őket? Miért? 

Beszéljünk a jogok és felelősségek érvényesítéséről az alábbihoz hasonló kérdések alapján:
 – Most, hogy megállapodtak a jogokról és a felelősségekről, hogyan gondoskodnak arról, 

hogy mindenki betartsa őket? 
 – Ki a felelős azért, hogy ellenőrizze, tiszteletben tartják-e a jogokat? 
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 – Legyen-e valamilyen következménye annak, ha valaki nem tartja be a szabályokat? Ki 
döntsön a következményekről? 

Forrás: Kiskompasz Kézikönyv, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, Budapest 
2009.

Közös munka: Mi a Komáromi Városi Diáktanács?

Célok: A demokrácia, a szervezeten belüli együttműködés, a feladatok, felelősségek elosztása, s 
azok felelősségteljes vállalása. 
Eljárás: Kiscsoportos munka. Alkossunk három 6-8 fős kiscsoportot, akik kiválasztják maguknak, 
hogy mivel kívánnak dolgozni. Három feladatcsoportunk van, melyet ki kell dolgozniuk:

 ∙ Határozd meg a VDT misszióját! 
 ∙ Mi a VDT célkitűzése, feladatai, és mi az, amit nem tart a VDT feladatának. 
 ∙ Határozd meg és rajzold fel a VDT szerkezeti felépítését.

A kiscsoportok gyűjtsék össze mindazokat a gondolatokat, ami eszükbe jut, s amit fontosnak 
tartanak. Mindenki a csoportból mondja el a véleményét, s minden vélemény, gondolat kerüljön 
a közös lapra. Alkossanak az összegyűjtött gondolatokból egy közös álláspontot. Figyeljenek 
arra, hogy a közös álláspontba csak azok a fogalmak, gondolatok kerüljenek, amit a kiscsoport 
valamennyi tagja elfogad, magáénak vall.
A kiscsoportok a csoportmunka során a közösség elé állnak az összegyűjtött gondolataikkal, a 
közösség azt megvitatja, majd megalkotják a már az egész csoportra érvényes közös kiáltványt a 
VDT-re vonatkozóan.
Segédeszközök: Papír, toll, táblapapírok, filctollak.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: A csoportmunkára 25 perc, a közös bemutatásra és megvitatásra csoportonként 20-25 
perc.
Térbeli feltételek: Térben jól elkülönülő és körbeülhető asztalok székekkel. 
Résztvevők száma: Kiscsoportokban max. 8 fő.
Megjegyzés: A demokráciára nevelés nyitottá tesz, eszmecserére és kritikai gondolkodásra ösztö-
nöz, fejleszti az építő kritika megfogalmazásának képességét. A fiataloknak meg kell tanulniuk, 
hogy felelősséget vállaljanak a tetteikért. Ezek a célok kizárólag cselekvésen keresztül érhetők el. 
Fontos, hogy a fiatalok tisztában legyenek a demokrácia kulcsfogalmaival, azonban az egyetlen 
és legeredményesebb módja a tanulásnak mégis az, ha demokratikus környezetben élnek és 
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tevékenykednek. Ahhoz, hogy a fiatalok megtanulják, mi is a demokrácia, a legjobb példát a de-
mokratikus elveket tiszteletben tartó és demokratikus rendszerben működő iskolák, intézmények, 
klubok, gyerekszervezetek, sőt, családok szolgáltathatják. A demokratikus elveknek az iskola 
struktúrájában és a tantervben is meg kell jelenniük, és általános gyakorlatként kell érvényesülniük 
az iskolai viszonyokban is. A pedagógusok fiatalokkal szembeni tisztelete megnyilvánulhat abban, 
hogy kialakítják a fiatalok döntéshozatali fórumait, bevezetik a kortárs-mediációt, a fiatalokra 
bízzák, hogy a számukra fontos eseményeket megszervezzék, továbbá lehetővé teszik számukra, 
hogy önállóan fedezzenek fel bizonyos témákat, megvitassák azokat, véleményt alkossanak, 
megbeszéljék a konfliktushelyzeteket, és javaslatokat tegyenek a megoldás lehetséges módjaira, 
továbbá értelmes célokat valósítsanak meg. A részvétel ilyen formái különösen alkalmasak arra, 
hogy erősítsék a fiatalok érdekérvényesítő képességét, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok 
megértsék, érdemes „részt venni”.

A témákról összegyűjtött gondolatok összegzése:

1. A VDT missziója:
 ∙ A Komáromi Városi Diáktanács a városban működő oktatási intézményekben tanuló 

gyermekek és fiatalok érdekképviseleti és érdekérvényesítési szerve.
 ∙ Elsődleges célcsoportja az iskolaköteles korcsoport, illetve az általános- és középiskolai, 

azaz 7-21 évesek.
 ∙ A diáktanács alapvető feladatának tekinti a városban élő, de más helyen tanuló fiatalok 

érdekeinek képviseletét és érvényesítését is. 
 ∙ A VDT híd szerepet tölt be.  Saját korosztálya, valamint a küldő iskola érdekeit közvetíti 

a városi tanácsba, s azon keresztül a város vezetése felé. 
 ∙ Alapvető feladatunk, hogy az állampolgári ismeretek által a fiatal generáció felé közve-

títsük, megismertessük és megszerettessük a társadalmi szerep- és felelősségvállalást, 
az önkéntes tevékenységet.

2. A VDT célkitűzései:
 ∙ Folyamatos és intenzív kapcsolat a városvezetéssel.
 ∙ Állandó tanácsterem kialakítása Komáromban.
 ∙ Korosztályunk képviselete és érdekképviselete.
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 ∙ Előítélet mentes társadalmi elfogadtatás.
 ∙ Közösségépítés, közösségfejlesztés, esélyegyenlőség biztosítása.
 ∙ Partnerség, őszinteség, szolidaritás, becsületesség, tisztesség, egészséges értékrend.
 ∙ Figyelemfelkeltés, kommunikáció.

Kiemelt célunk, hogy ne csupán javaslattevő szerepet tölthessünk be a korosztályunkat érintő 
kérdésekben, hanem döntéshozó szereppel ruházzon fel minket Komárom városának vezetése; 
kikérjék véleményünket és együttműködő partnerként tekintsen ránk.

3. A VDT céljai eléréséhez a következő feladatokat tűzte ki:
 ∙ kétheti rendszerességgel ülésezni és aktív tevékenységet kifejteni a célcsoport érdeké-

ben
 ∙ havonta egy alkalommal közgyűléseken keretében határozatokat hozni, melyek 

végrehajtatása a választott elnökség feladata
 ∙ havonta megjelenő kommunikációs felület a városban folyó kezdeményezésekről, 

folyamatban lévő ügyekről

 ∙ szoros és folyamatos kapcsolattartás a célcsoporttal, a küldő iskola tanulóival, diákön-
kormányzataival, azokat segítő nevelőivel és az intézmény vezetőivel, igazgatóival

 ∙ szoros kapcsolat és együttműködés a város vezetésével, a polgármesterrel, az ifjúsági 
ügyekért felelős alpolgármesterrel és a jegyzővel, a városban működő bizottságokkal, 
szakmai kollégiumokkal

 ∙ szoros és folyamatos együttműködés a városban működő és tevékenykedő ifjúsági 
szervezetekkel

 ∙ együttműködés kialakítása az ország területén működő városi/települési diákön-
kormányzatokkal, gyermekönkormányzatokkal, az ifjúsági területen tevékenykedő 
szervezetekkel, intézményekkel

4. A VDT feladatainak határa:
A VDT-nek nem tiszte és feladata mindenhez érteni, minden területen tevékenykedni. Feladata 
azonban az, hogy megfelelően képviselje a célkorosztály érdekeit és az őket érintő kérdésekben 
felelősen lépjen fel.
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5. A VDT szervezeti felépítése:
Öt fős vezetőség, öt bizottság.
Elnök: 1 fő (középiskolás)
Elnökségi tagok: 4 fő (2 fő általános- és 2 fő középiskolás)
Bizottságaink:

1. Együttműködésekért felelős bizottság
2. Képviseletért felelős bizottság
3. Kommunikációért felelős bizottság
4. Rendezvényekért felelős bizottság
5. Etikai bizottság
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IV. Ifjúsági munka helyi szinten

mentesek a diszkrimináció minden formájától, hozzájárulnak a társadalom szolidárisabbá válásá-
hoz és kiteljesedik közéleti részvételük.’
Meggyőződésünk szerint ahhoz, hogy egy magyarországi településen jó minőségű ifjúsági munkát 
lehessen végezni a következő szükséges, ám nem elégséges feltételekkel kell teljesülnie:

1. Ifjúsági felelős az önkormányzatokban (ifjúsági referens)
2. Felelős az önkormányzat választott testületében (személy, vagy bizottság)
3. Fiatalokkal foglalkozó ifjúságsegítő
4. A fiatalok részvétele (gyermek és ifjúsági önkormányzat, ifjúsági kerekasztal, diákön-

kormányzat, hallgatói önkormányzat)
5. Ifjúsági közösségi tér
6. Ifjúsági információs szolgáltatás
7. Ifjúsági költségvetési sor (legalább 1 forint – pénzügyi „áldozat”)
8. Ifjúsági koncepció és cselekvési terv (vízió) – helyi ifjúságpolitika

Legfontosabbként a felsorolt nyolc elemnek együtt kell működnie a célok elérése érdekében!
Szintén a fent említett Fehér Könyvből: ’Mindenképp a helyi szinten hozott döntéseknek van 
a legnagyobb hatása a fiatalok mindennapi életére. Az ifjúságpolitika terén tehát nemcsak elvi 
szinten, de a hatékonyság növelésének érdekében is fontos alkalmazni a szubszidiaritás elvét, a 
döntéshozás jogának helyi szintre való átruházását.’ 

Forrás: Kátai Gábor: Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeiről 70. oldal – Belvedere Meridionale, 2006 

A magyar ifjúságpolitika egyik fő célkitűzése, hogy a szükségletekhez minél közelebb, regionáli-
san, illetve az adott településen valósuljon meg az ifjúsági munka gyakorlata, fejlesztése. Ez teljes 
mértékben összhangban áll az Európai Unió ifjúságról és kormányzásról való gondolkodásával is, 
melyekről a Fehér Könyv (a közös európai álláspontot leíró dokumentum) jelent meg.
Az európai kormányzásról szóló ’Fehér Könyvben foglalt javaslatok többsége a tagállamoknak és 
az európai régióknak szól, hiszen rájuk hárul a különféle, fiatalokkal kapcsolatos szabályozások 
gyakorlatba ültetésének oroszlánrésze. A közéletben való aktív részvétel viszont helyi szinten válik 
valósággá, ott, ahol a fiatalok láthatják személyes elkötelezettségük eredményét. Az iskolák, lakó-
negyedek, kerületek vagy helyi szervezetek mindennapjaiban való részvétel során tehetnek szert 
a fiatalok olyan tapasztalatokra és önbizalomra, amelyek segítségével akár most, akár később 
megtehetik a következő lépést a közéleti szereplésben – akár európai szinten is. A fiatalok azzal, 
hogy részt vesznek olyan közösségi tevékenységekben, amelyek mindenki számára nyitottak és 
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Közös játék: Bemutatkozás eszközökkel

Célok: Ráhangolódás a kreatív munkára, a résztvevők közötti kapcsolódási felületek kialakítása, 
a cselekedetek agyi kontrolljától való megszabadulás elindítása, a csoporton belüli adott folyamat 
kezdetéből fakadó feszültségek oldása.
Eljárás: A teremben körben elhelyezett székekre helyezzük a tárgyakat, így minden résztvevőnek 
egy-egy tárgy jut. A feladat három részből áll. 

1. Ismerkedjen meg mindenki a saját tárgyával. Keresse meg, hogy miért ez a tárgy ő. Kb. 
5 perc.

2. Mindenki kezdjen el mozogni a teremben szó és hang nélkül. Úgy, hogy közben arra 
is figyel, hogy azonos ütemben haladjon, s a terem legyen kitöltve. Tehát ne alakul-
janak ki gócok, s ne maradjon egy-egy terület üresen. Amint ezt sikerül elérni, jöhet a 
következő szakasz.

3. Kezdj el ismerkedni a tárgyad segítségével. Mindenkivel össze kell ismerkedned.
Segédeszközök: Kendők, anyagok és egyszerű használható hangszerek (dobok, csörgők, csengők, 
ritmushangszerek stb.), legalább annyi darab, amennyi résztvevő van.
Szükséges felkészülés: Nincs.

Időigény: 20 perc.
Térbeli feltételek: Olyan terem, amelyben a csoporttagok kényelmesen tudnak sétálni a térben, 
tehát amely elég nagy ahhoz, hogy ha mindenki feláll és mozog a térben, ne legyen zsúfoltság.
Résztvevők száma: Akár 20-30 fővel is játszható.
Megjegyzés: A játék során a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, kulturális tudatos-
ság és kifejezőkészséget fejlesztjük. Ezeken belül a személyes erősségek felismerése, a kockázat-
vállalás, valamint attitűdök: kezdeményezésre való hajlam, pozitív viszonyulás a változáshoz és 
újításhoz.

Forrás: Ifjúságügy – Ifjúsági szakma, ifjúsági munka, Módszertani Kézikönyv 7, Mobilitás-ISzT-ÚMK Budapest 2010.

Közös munka: Rajzold fel a VDT kapcsolati térképét!

Célok: A személyes és csoportos kapcsolatok feltárása, a kapcsolati tőke fogalmának megértése, a 
kapcsolatok erősségének feltárása, egymás és partnereink jobb megismerése.
Eljárás: Készítsd el a saját és a VDT kapcsolati térképét! Természetesen te és a VDT álljatok a 
középpontban! Akikkel közvetlen kapcsolatban állsz, azokat magadhoz közelebb, akikkel kevesebb 
kapcsolatod van, távolabb rajzold! Gondolj a családodra, barátaidra, iskolatársakra, ismerőseidre stb.
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Segédeszközök: Papír, ceruza, esetleg színes.
Szükséges felkészülés: A gondolatok összeszedéséhez 5 perc.
Időigény: Max. 15 perc.
Térbeli feltételek: Bárhol elvégezhető feladat.
Résztvevők száma: Nincs limitálva a résztvevők száma, a feladatot egyenként, de 4-6 fős kiscso-
portokban is el lehet végezni.
Megjegyzés: A közösségi gondolkodásban, folyamatokban nagy segítséget jelent, ha akadnak 
olyan támogatóink a környezetünkben, amely megerősít bennünket szándékunkban, és segít 
annak megvalósításában. Az információ, tapasztalatátadás „tőke” értékű.

A témákról összegyűjtött gondolatok összegzése:

Család: szüleink, testvéreink, unokatestvérek, s rajtuk keresztül az ő ismerőseik, barátaik,stb.
Mag-ház: Kerecsen Ifjúsági Egyesület, a Mag-ház egyesületei, dolgozói, önkéntesei, ifjúságsegí-
tői, s az ő kapcsolataik, stb.
Iskolák, igazgatóink, tanáraink, az iskolai DÖK-ök, DÖK segítő tanáraink.

Barátaink: ismerőseink, a barátaink közösségei.
Közösségek, ahová még járunk, tartozunk: sport-, kulturális és szociális egyesületek, 
alapítványok, társulatok, iskolán kívüli szakkörök, érdekcsoportok, akár politikai ifjúsági szerveze-
tek stb.
Komáromi intézmények, hatósági szervek: családsegítő, rendőrség, mentők, tűzoltók, 
logopédia, nevelési tanácsadó, Kulturális, Sport és Szabadidő Kft. stb.
Vállalkozások, találkozási helyek: ahol szüleink, ismerőseink, barátaink dolgoznak, 
kapcsolatban állunk velük, pl. nyomdák, építőipari vállalkozások, tervező irodák, éttermek, bárok, 
kocsmák stb.
Helyi médiumok: helyi újságok (hír- és reklámújságok is), televíziók, rádiók, internetes 
honlapok stb.
Komárom Város Önkormányzata: polgármester, ifjúságért felelős alpolgármester, intéz-
ményfelügyeleti osztály, jegyző, képviselők, bizottsági- és kollégiumi tagok stb.
Partnerszervezetek: a nem helyi szervezetek, akikkel gyakran, vagy ritkán, esetleg akciókra 
tartjuk a kapcsolatot, pl. TAVIDÖK.
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 V. Ifjúsági referensek,
ifjúságsegíto" k 

Ki az ifjúsági referens?

Az önkormányzat, és az ifjúság ügyeinek közös megoldására az ifjúsági referens ellátja a gyerme-
kek és a fiatalok érdekében végzendő feladatokat, és megoldási lehetőségeket keres az ifjúság 
korosztályi problémáira. 
 
Az ifjúsági referens legfontosabb feladatai: 
 
1. Szervezi és elősegíti a településen (megyei ifjúsági referens esetében a megyében) működő, az 
ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, intézményi, civil és informális szervezetek tevékenységé-
nek koordinációját. 
2. Elősegíti az Alaptörvényben, a gyermekeket és az ifjúságot érintő törvényekben és a jogszabá-
lyokban rögzített jogok és kötelességek megismertetését és érvényre juttatását. 
3. Támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését. 
4. Kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységét érintő belső (települési) és külső 
(településen kívüli: megyei, regionális, országos és nemzetközi) kapcsolatokat, és erőforrásokat 
tár fel és integrál a település ifjúsági feladatainak ellátásához, a gyakorlati ifjúsági munkához.

Az ifjúsági referensek feladatköre alapvetően két nagy csoportra bontható. Az egyik az önkor-
mányzat működése során az ifjúsági szempontok érvényesítése az adminisztrációban, a másik 
a fejlesztő jellegű ifjúsági munka. Számos referens osztott munkakörben (oktatási, szociális, 
kulturális, sport stb. feladatokkal együtt) látja el a feladatait, mely komoly problémát jelent a 
munka mennyisége és a szakmai szempontok nehéz egyeztethetősége miatt is.
Amennyiben az önkormányzat szervezetrendszerében már van referens, vagy ennek szükségét 
valamilyen oknál fogva nem érzik, lehetőség van ifjúságsegítő foglalkoztatására. Az ifjúságsegítő 
közvetlenül tartja a kapcsolatot a fiatalokkal, nyújt vagy szervez szolgáltatásokat, tanácsadást 
számukra, vagy szervezeteik számára.

Forrás: Kátai Gábor: Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeiről 71. oldal – Belvedere Meridionale, 2006 
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Az ifjúsági referens tevékenységéhez kapcsolódó kötelezettségek:
 
1. Képviseli az önkormányzat bizottságaiban az ifjúság ügyeit. 
2. Ismeri az ifjúságot érintő ügyeket az önkormányzati és minden egyéb szférában. 
3. Elkészíti a település/megye ifjúsági koncepciójának tervezetét, és kezdeményezi annak döntési 
kompetenciával rendelkező szerv elé terjesztését. 
4. Kapcsolatokat épít és szervez az ifjúságot érintő intézmények és civil szervezetek között 
5. Támogatja az ifjúság önszerveződését. 
6. Figyelemmel kíséri és kutatja az ifjúsági önszerveződéshez szükséges erőforrásokat. 
7. Figyelemmel kíséri a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítését. 
8. Nemzetközi kapcsolatokat fejleszt. 

Forrás: www.mobilitás.hu

Ki az ifjúságsegítő és milyen feladatai vannak?

Az ifjúságsegítő munka leginkább a fiatalok személyiségfejlődésére és társadalmi jártasságuk és 
készségeik fejlesztésére koncentrál, ennek megfelelően a gyakorlatok többsége e célokat szolgál-
ja, szemben a hagyományos oktatásban megszokott, tudásközpontú megközelítéssel. 
Az ifjúságsegítő alapvető feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel történő aktivizálá-
sa, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása.  
A szubkulturális csoportok közötti kapcsolatépítés és -tartás, valamint a párbeszéd kiépítésének 
segítése. A (veszélyeztetett) fiatalok tanácsadással történő segítése, munkaerőpiacon való elhe-
lyezkedésük támogatása. Tevékenységét a szociális- és közművelődési intézményekben, valamint 
a civil szféra különböző területein, szervezeteiben végzi.  
Az ifjúságsegítő az egyéb hatáskörökbe tartozó feladatok felismerésére, és a megfelelő intézmé-
nyes segítség közvetítésére készül fel, valamint különös hangsúllyal prevencióra: annak megelőzé-
sére, hogy gyermekek, fiatalok kisiklott életpályára, krízishelyzetbe kerüljenek.  
Az ifjúságsegítő szakember elsősorban, mint kortárs segítő, azokon a színtereken van jelen, ahol 
lehetősége nyílik a krízishelyzetek megelőzésére, módjában áll felismerni az életvezetési és 
munkavállalási nehézségeket.
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Közös játék: Találjuk meg az összefüggést!

Célok: A csoport viszonyának vizsgálata a társadalmi rendszerben, együttműködési készség 
erősítése, kommunikáció és érdekképviselet fejlesztése.
Eljárás: A játék során a fiatalok adott témakörhöz (pl. munkanélküliség) kapcsolódóan megrajzol-
ják a négy „szektor” (ideális) viszonyának térképét. Jelen esetben a négy szektor: önkormányzat, 
segítő szakemberek, ifjúsági csoport (VDT), célcsoport.

1. Négy csoportot alakítunk, a csoportok egy-egy szektort képviselnek. Minden kiscsoport 
kap egy-egy táblapapírt, amelyet négy egyenlő részre oszt. Az 1. gyakorlat eredményét 
a bal felső sarokban rögzítik.

2. Tíz perc áll a résztvevők rendelkezésére annak kitalálására, hogy az általuk képviselt 
szektor milyen szerepet játszik a helyi társadalomban, milyen funkciókat tölt be az érin-
tett témakörökkel kapcsolatban. A legfontosabb funkciókat a többiek számára láthatóvá 
kell tenni a táblapapír bal felső sarkában.

3. A nagycsoportban  minden kiscsoport egy-egy delegáltja ismerteti az általuk képviselt 
szektor főbb funkcióit.

4. A táblapapír fennmaradó 3 részére a csoportoknak fel kell tüntetni a szektorokkal szem-
beni elvárásokat. Fontos, hogy az elvárások legyenek realisztikusak! A kötelezettségek-
nek vállalhatóknak kell lenniük, tehát a követelmények nem lehetnek igazságtalanok 
és indokolatlanok. A hat legfontosabb elvárást külön színnel kell jelölni.

5. Tárgyalások következnek az elvárások és funkciók egyeztetésére. A tárgyalásokban 
(körönként 10-10 perc) csak a csoportok által delegáltak vesznek részt. Ők képviselik 
a csoportot, nekik kell a lehető legtöbbet elérni a tárgyalások során. Az elvárásokat 
világosan és pontosan kell megfogalmazni. Azt is el kell mondani, hogy pontosan mit 
értenek egy-egy elvárás alatt, miért éppen ezeket állították fel, és miért van szükség 
erre a saját funkciók megvalósításához. Nem kell kompromisszum, mindenki védheti a 
saját érdekét, de természetesen akkor van igazi eredmény, ha a tárgyalók megegyez-
nek. Ellenkező esetben meg kell magyarázni, miért nem sikerült a megegyezés.

Elhelyezkedés:

ifjúsági csoport (VDT) önkormányzat

Segítők (ifjúsági referens, ifjúságsegítő) célcsoport
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A tárgyalások menete:

1. ifjúsági csoport - önkormányzat
segítő szakemberek - célcsoport

2. ifjúsági csoport - segítő szakemberek 
önkormányzat - célcsoport

3. ifjúsági csoport -  célcsoport 
önkormányzat - segítő szakemberek 

A tárgyalások során elfogadott elvárások esetén az éppen tárgyaló két szektor között „lánc” 
keletkezik, melyet az érintett táblapapíron jelölünk.
Segédeszközök: Táblapapírok, íróeszközök, madzag, olló, cellux.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: 1,5 óra.
Térbeli feltételek: A feladat ideális helyszíne a terem.
Résztvevők száma: Kiscsoportonként 4 fő. Minimum 16 fő.

Megjegyzés: A szektorok az adott téma és csoportviszonyok ismeretében szabadon változtathatók 
attól függően, hogy a közösségfejlesztési folyamat szempontjából mely viszonyok feltérképezése 
a releváns.

Forrás: Ifjúságügy – Ifjúsági szakma, ifjúsági munka, Módszertani Kézikönyv 7, Mobilitás-ISzT-ÚMK Budapest 2010.

Közös munka: Készítsd el a VDT SWOT elemzését!
  
Célok: A VDT életképességének feltérképezése, fogalomalkotás, gyűjtés, kommunikációs képes-
ség, valamint az összefüggések feltárásának, a tárgyalási képességnek és a csoportmunkának 
fejlesztése.
Eljárás: A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük a VDT életképességét, illetve megismerhetjük, hogy 
mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. 
A SWOT egy angol mozaikszó, négy szó kezdőbetűiből áll össze:

 ∙ Strengths - erősségek
 ∙ Weaknesses - gyengeségek
 ∙ Opportunities - lehetőségek
 ∙ Threats - veszélyek

A SWOT elemzés magyar megfelelője a GYELV elemzés.
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 ∙ Gyengeségek: belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá 
befolyás, hogy jobb legyen.

 ∙ Erősségek: belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek és lehet rá befolyás, 
hogy még jobban működjenek.

 ∙ Lehetőségek: külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, 
de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket.

 ∙ Veszélyek: külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk 
befolyásolni és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek.

Segédeszközök: Táblapapírok, filctollak.
Szükséges felkészülés: Nincs
Időigény: Csoportmunkára 20 perc, a bemutatásokra (5-5 perc) és a közös álláspont kialakítására 
10 perc.
Térbeli feltételek: Jól körül ülhető asztalok székekkel.
Résztvevők száma: Kiscsoportonként max. 6-8 fő.
Megjegyzés: Amikor SWOT elemzést végzünk a stratégia kiértékelése céljából, akkor a hangsúly-
nak nem azon kell lennie, hogy mindenféle erősséget, gyengeséget, lehetőséget és veszélyt felso-
roljunk, hanem inkább azon, hogy felismerjük azokat, amelyek kapcsolatban állnak a stratégiával. 

A témákról összegyűjtött gondolatok összegzése:

1. Erősségeink, örömeink:
 – összhang, az aktív mag jó együttműködése
 – megbízhatóság, őszinteség
 – figyelünk egymásra és másokra
 – lelkesedés, kötődés
 – erős közösségi összetartás, csapatszellem
 – tapasztaltabbak vagyunk kortársainknál
 – kreativitás, nyitottság az újra
 – van felnőtt segítőnk

2. Gyengeségeink, bánataink:
 – megbízhatatlan tagok
 – létezésünk nem tudatosult a diákokban
 – diákokkal, iskolákkal, hivatalokkal nem megfelelő a kommunikáció
 – lustaság, láblógatás, eltávolodás, széthúzás
 – saját érdekek előtérbe helyezése
 – komolytalanság, gyűlések kihagyása
 – túl erős elvárások a többiekkel szemben, a saját aktivitáshoz képest
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 – senki nem akar elköteleződni komolyan – fél a felelősségtől
 – nem vagyunk őszinték egymással

3. Lehetőségeink, amire építhetünk: 
 – iskolák, diákok körében a VDT létezését tudatosítani, elfogadtatni
 – lobbizás
 – fejlődés és előrelépés
 – hálózatépítés
 – forrásteremtés

4. Veszélyek, amire figyelnünk kell:
 – közösség széthullása a lustaság miatt
 – fiók-projektté váló VDT
 – diáktársak, iskolák nem veszik komolyan
 – a passzív résztvevők magatartása megfertőzi az aktív magot
 – tapasztalat hiányából fakadó hibák
 – forráshiány
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VI. Ifjúsági információ
A fiatalok részvételéről a helyi közösségek és régiók életében című Európai Charta 24. pontja a kö-
vetkezőképpen szól: ’A fiatalok igényeire válaszolva a helyi közösségek és régiók vállalják, hogy 
segítik és támogatják az olyan információs és tanácsadó központokat, amelyek szolgáltatást biz-
tosítanak minden fiatal részére, közvetlenül látva el őket széles körű tájékoztatással mindenfajta 
kérdésben, mint pl. szabadidős tevékenységek, sport, kultúra, lakáskérdések, ifjúsági egyesületek, 
ideiglenes munkavállalás, szakmai tanácsadás és képzés. Több európai szintű kezdeményezésre 
van szükség az ifjúsági információ területén, különösen azokban a témakörökben, amelyek segítik 
a fiatalokat önálló polgárrá válásuk útján.’…
Fontosabb ifjúsági információs hálózatok Magyarországon és Európában:

1. Eurodesk – európai ifjúsági információ szolgáltató hálózat
2. ERYCA – Európai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége
3. HAYICO – Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége
4. Ifjúsági információs pontok, melyek kisebb településeken, vagy kisebb közösségeknek 

szolgáltatnak (jó példák az IKSZT-k, a szerkesztő kiegészítése)

5. Teleházak – számos teleház ifjúsági kezdeményezésként indult el, egyesíteni törekszik 
a közösségi tér és a közösségi információ szolgáltatásokat.

Az ifjúsági információszolgáltatásnál magasabb szakmai és feladat ellátási szint az információs és 
tanácsadó iroda/szolgáltatás működtetése. A tanácsadó irodák az élethelyzetre adott válaszokkal, 
alacsonyküszöbű segítői helyzetben támogatják jellemzően az egyéneket.

Forrás: Kátai Gábor: Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeiről 72-73. oldal – Belvedere Meridionale, 2006 

Közös játék: Pletyka!

Célok: Rávilágítás a (szervezeti) kommunikáció egyes anomáliáira. A játék során fejlesztendő az 
anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése.
Eljárás: A csoportsegítő egy csoporttag (és esetleg a megfigyelők) kivételével mindenkit kiküld a 
teremből, majd a bent maradt csoporttagnak felolvassa a nála lévő rövid szöveget. Ezután behívja 
a következő résztvevőt, de ekkor már az első csoporttagnak kell elmondania az általa hallottakat. 
Ezt követően egyesével következnek a többiek, mindenki csak az éppen előtte bekapcsolódott 
csoporttag által interpretált történetverziót hallja. A legutolsó ember mindenkihez szólva mondja 
el az általa hallott szöveget. Ezután a csoportsegítő újból felolvassa az eredeti szöveget, ami 
vélhetően időközben eléggé eltorzult. Végül a feladat tapasztalatainak megbeszélése következik, 
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ha erre mód van, esetleg a fontosabb torzulási pontok felelevenítésével (a felvétel meghallgatásá-
val, megnézésével).
Segédeszközök: Egy rövid szöveg, lehetőség szerint hang- és képrögzítésre alkalmas eszköz.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: 20-30 perc.
Térbeli feltételek: A csoporttagok leültetésére alkalmas közösségi tér, illetve egy ettől elszeparált 
„váróterem”.
Résztvevők száma: Nagy csoportban is játszható.
Megjegyzés:  Nincs

Forrás: Ifjúságügy – Ifjúsági szakma, ifjúsági munka, Módszertani Kézikönyv 7, Mobilitás-ISzT-ÚMK Budapest 2010.

Közös munka: Térképezzük fel a VDT-t! 

Célok: A konstruktív kreativitás és alkotás elősegítése a csoportmunkában. A szervezet külső és a 
belső kommunikációjának feltérképezése, kitörési pontok megfogalmazása.

Témakörök:
 ∙ Ki és mit tudhat rólunk? Ismernek bennünket? Miről és miként ismerhetnek bennün-

ket?
 ∙ Mit várhatnak el partnereink a VDT-től, tagjaitól? 
 ∙ Mit várhatunk el mi a partnereinktől, a saját kortársainktól, valamint a felnőttektől?
 ∙ Melyek a legfontosabb feladataink?

Eljárás: Világ Kávéház. A résztvevők 7-8 fős kiscsoportokat alkotnak. A csoport tagjai egy-egy 
témát kapnak megbeszélésre, melyre 10 perc áll a rendelkezésre. Az idő végén újabb csoportokat 
alkotva egy újabb témát beszélnek át, új csapattagokkal.
Segédeszközök: Papírok, tollak, asztalok, székek.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: Kb. 40 perc, a közös megbeszélésre újabb 40 perc.
Térbeli feltételek: Kényelmesen körülülhető asztalok székekkel.
Résztvevők száma: Csoportonként 5-8 fő.
Megjegyzés:

 ∙ Cél az, hogy a különféle álláspontokat, ismereteket, tapasztalatokat meghallgassuk, 
azokat megértsük, s azokból tanuljunk.

 ∙ A párbeszéd a résztvevők kölcsönös bizalmát fejleszti. Egymás iránti tiszteletét, önbe-
csülését, magabiztosságát, nyelvi- és vitakészségi jártasságát növeli.
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 ∙ Mindenki egyenlőként, aktívan részt vesz a folyamatokban.
 ∙ A párbeszédnek nincs semmi nyíltan vagy titkosan előre tervbe vett, vagy elvárt 

eredménye.
 ∙ Az önképzőkör a résztvevőket szellemileg felszabadítja, és önbizalmukat növelve 

megerősíti.   

 Forrás: Varga A. Tamás – Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés, 101 oldal - Magyar Művelődési Intézet, 1998

A témákról összegyűjtött gondolatok összegzése:

1. Ki és mit tudhat rólunk? 
 – A fiataloknak akarunk segíteni.
 – Vagyunk!
 – Tagok – miért, mennyi, honnan vagyunk, honnan kerültünk be, hogyan lehet kapcsolódni, 

lehet-e, stb?
 – Hogyan lehet elérni bennünket?
 – Van-e központunk, hol?

 – Ki a vezetőség?
 – Kik a partnereink?
 – Mit csináltunk eddig?
 – Hogy lehet eddigi programjainkhoz kapcsolódni?
 – Mi a hasznom belőle?
 – Hogyan támogathatják?
 – Mit kap tőlünk?

2. Elvárások a saját célcsoportunktól, a felnőtt társadalomtól, önma-
gunktól!

 – Alapvető technikai eszközök a VDT működtetéséhez, a szervezet működéséhez.
 – Pénzbeli, tárgyi, helyszíni támogatás. Kell egy hely!
 – Nyilvánosság – híradás, kapcsolatteremtés és kapcsolattartás, egymás akcióinak megisme-

rése és megjelenítése (logó), folyamatosság, hitelesség, korrektség, komolyság.
 – Figyelem, építő kritika, nyitottság, meghallgatás, együttműködés, korosztályi érdekképvise-

let, érdekérvényesítés.
 – Közös szervezésű programok, a részvétel és az önkéntesség népszerűsítése a korosztályon 

belül és kívül.
 – Kell egy konkrét, hiteles, pontos és mindig friss kommunikációs terv rólunk.
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3. Mit adhatunk mi a saját célcsoportunknak, a felnőtt partnereinknek? 
 – Jó hír keltése, elfogadás a korosztállyal szemben. 
 – Segítségnyújtás különböző területen, ami a korosztályunkkal kapcsolatos.
 – Jó itt Komáromban fiatalnak lenni, jó hangulat, jó közösség – mintaadás a korcsoportnak, 

példamutatás az utánunk jövőknek, megfelelés a felnőtteknek.
 – Kulturális, szociális, demokráciaprogramok szervezése, segítése, s azokban való aktív 

szerepvállalás.
 – Önkéntesség népszerűsítése.
 – Befogadó érdeklődés – elfogadás, információ, segítségnyújtás.
 – A jól elvégzett munka elismerése.
 – Önmagunk megfogalmazása, s nyilvánosságra hozása, pl. kiadványok, honlap, interneten 

stb. keresztül.
 – Híd szerep több területen. VDT és kortárs csoportok, kortárs csoportok és intézmények, VDT 

és DÖK-ök, kortárs csoport és helyi képviselet stb között.

4. Legfontosabb feladataink!
 ∙ Saját iskoláinkban megtalálni azokat az embereket, akikre lehet építeni, akiket be 

lehet csatolni közvetve, vagy közvetlenül.
 ∙ Személyes felkeresés, azok elérése, akikre számíthatunk, támaszkodhatunk a feladata-

ink elvégzéséhez, a VDT működtetéséhez.
 ∙ Kirekesztés-befogadás program beindítása az iskolákban.
 ∙ Városi, iskolai eseményeken való aktív jelenlét és részvétel, önmagunk ismertté tétele.
 ∙ Önmagunk számonkérése, önmotiválás, egymás segítése és támogatása, a leszakadás 

esélyének csökkentése.
 ∙ Folyamatos híradás, megjelenés. Sulirádió, saját újság, helyi televízió, rádió, flashmob, 

interaktív megjelenések stb.
 ∙ Kérdőívvel igényfelmérés a saját korosztályunk felé. Saját magunk reklámozása: a kö-

zösségi tereken (iskolák, buszmegállók, vasútállomás, központi forgalmas helyeken); 
módszerei: plakát, web, fotók, filmek, szórólap, szájról-szájra, hírlevél, tabló, újság, 
prezentáció stb. 

 ∙ A VDT-hez való kapcsolódási pontok tisztázása.
 ∙ Feladatok, szerepek tisztázása a VDT-n belül. Ki és mire alkalmas, érez késztetést és 

elhivatottságot. Ki és miért vállal felelősséget?
 ∙ Kommunikációs tréning, további csapatépítési együttlétek a VDT-nek.
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VII. Ifjúsági koncepciók, helyi   
 ifjúságpolitikák

Az ifjúsági feladatok ellátásában az önkormányzatok 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 kapcsola-
tos kérdésköröket. Egyre több önkormányzat, ismerve a nagyon magas elvándorlási számokat a 
legtöbb régióban, gondolkodik el azon a kérdésen, hogy mit is akar a településen élő fiatalokkal, 
vajon ezek a fiatalok mit akarnak, hogyan lehetséges a helyben maradás támogatása. Ezt a 
gondolkodást számtalan esetben akadályozza pénz-, vagy szakemberhiány. Sok esetben, ha el is 
készül a települési akarat foglalata, az ifjúsági koncepció vagy helyi ifjúságpolitika, a végrehajtásra 
nem marad forrás, vagy humánkapacitás. Emiatt különösen nagy jelentősége van a jó példák 
gyűjtésének és bemutatásának egymás – a szakma – számára.

Forrás: Kátai Gábor: Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeiről 73 - 74. oldal – Belvedere Meridionale, 2006 

Közös játék: Produkció!

Célok: A csoporttagok gyors együttműködésének megteremtése, testük és hangjuk használatával 
csoportos alkotás létrehozása.

A települési és megyei önkormányzatok ifjúsági területen végzett munkájának foglalata a telepü-
lési ifjúsági koncepció, vagy helyi ifjúságpolitika. Az ifjúsági alrendszer szerteágazó, számtalan 
találkozási pontja egyéb területekkel teszi szükségessé a strukturált, átlátható, stratégikus 
tervezést. Jelenleg nincs törvényi kötelezettség az ifjúsági feladatokra vonatkozó helyi szabályo-
zás megalkotására, ennek ellenére minden önkormányzat számára javasolt ilyen dokumentum 
elkészítése és elfogadása.
Ezek a dokumentumok általában négy fő részből állnak:

 ∙ Helyzetelemzés, kutatási eredmények
 ∙ Célkitűzések
 ∙ Cselekvési terv, együttműködések
 ∙ Pénzügyi eszközök, erőforrások 
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Eljárás: A résztvevő kiscsoportoknak 15 perc alatt egy maximum másfél perces, mozgásos koreo-
gráfiát kell összeállítani, mellyel akár egy kis történetet is elmesélhetnek. Mindenképp használják 
a hangjukat is, és adjanak a koreográfiának egy találó címet. A lényeg, hogy minden csoporttag 
vegyen részt benne, és a hang (lehet ritmus vagy ének) kísérje végig a mozgást/táncot.
Az idő elteltével minden csoport bemutatja a produkcióját. A csoportvezető – és ha van, néhány 
külső szemlélő – pontozhatja a címeket aszerint, hogy azok mennyire leleményesek, mennyire 
passzolnak az előadáshoz, illetve pontozhatja magát a produkciót is az alapján, hogy a csoportnak 
sikerült-e teljesítenie a feladatot (mozgás, hang, bevonás szempontjából), és sikerült-e egysége-
sen előadni a koreográfiát.
Segédeszközök: Nincs.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: 25 perc.
Térbeli feltételek: Nagy terem, vagy szabad tér.
Résztvevők száma: Kiscsoportonként 6-7 fő.
Megjegyzés: Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, kulturális tudatosság és kifejező-
készség – ezeken belül készségek: előadói és együttműködési készség, alkalmazkodóképesség, 

kifejezőkészség, önkifejezés, a személyes erősségek és gyengeségek felismerése, együttműkö-
désre épülő, rugalmas csapatmunka, valamint attitűdök: kezdeményezésre való hajlam, pozitív 
viszonyulás a változáshoz, az újításhoz, együttműködő, rugalmas hozzáállás a csapatmunkában. 

Forrás: Ifjúságügy – Ifjúsági szakma, ifjúsági munka, Módszertani Kézikönyv 7, Mobilitás-ISzT-ÚMK Budapest 2010.
 
Közös munka: Határozd meg mi a VDT? 

Célok: A közös gondolkodás serkentése, minél több ötlet és javaslat feltárása. A kulturális kifejezés 
és tudatosság, matematikai logika, anyanyelvi kommunikáció fejlesztése.
Eljárás: Ötletroham. Az ötletroham lépései:

1. Az ötletek felvetése
 ∙ Áttekintjük az ötletroham szabályait (kiosztjuk, vagy kifüggesztjük).
 ∙ Az ötletroham témáját, amelyre ötleteket kívánunk keresni, felírjuk a táblapapír 

tetejére.
 ∙ Kiválasztunk valakit a csoportból, aki az ötleteket felírja a papírtáblára (fontos, hogy a 

kiválasztott/önként jelentkező személy gyorsan és olvashatóan tudjon írni).
 ∙ Elkezdjük az ötletek felvetését. Először sorban mindenki mond egy ötletet, ha nincs 

ötlete, mondhat „passzt”-t. A módszert alkalmazhatjuk nem strukturált formában is. 
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Ekkor nem sorban szólalnak meg a résztvevők, hanem mindenki akkor mondja az 
ötletét, amikor akarja.

 ∙ Valamennyi ötletet felírjuk a papírtáblára (minden ötletet jegyezzünk fel, még akkor is, 
ha olyan javaslatról van szó, ami már elhangzott). Ha a fali ív betelt, tűzzük a teleírt 
papírlapot a falra, hogy egyszerre minden ötlet látható legyen.

 ∙ Ha kezdenek fogyni az ötletek, tegyük fel a hat kérdést: Ki? Mit? Miért? Hol? 
Hogyan? Mikor? – vagy állítsuk szembe a szélsőségeket, a széthúzó javaslatokat.

 ∙ Álljunk meg és hagyjuk, hogy az ötletek „megérjenek”. Ha mégis az értékeléssel kíván-
juk folytatni a gyakorlatot, tartsunk szünetet, és a beszélgetést korlátozzuk az ötletek 
pontosítására, ne kritizáljuk azokat. Ha van rá lehetőség, akkor hosszabb szünetet 
tartsunk (akár folytassuk a beszélgetést a következő nap), mert így több visszajelzésre 
és asszociációra nyílik lehetőség. Hagyjuk kifüggesztve a listákat az érlelési szakasz 
alatt.

2. Az ötletek értékelése. Nézzük végig az ötleteket a csoporttal az alábbi szempontok 
szerint:

 ∙ Melyek a pozitív (működőképes) ötletek?
 ∙ Mely ötletek sorolhatók egy csoportba más hasonlókkal? Melyik elem része, illetve 

kiegészítője a másiknak? Vonjuk ezeket össze. Figyeljünk a megfogalmazási különbsé-
gekre, mert sokszor ezek fontosak a megőrzés szempontjából.

 ∙ Melyek az ellentmondó elemek?
 ∙ Melyek a nem pozitív, de érdekes ötletek? Ezekből alakítsunk megvalósítható lehető-

ségeket.
 ∙ Szűkítsük a listát azokra a potenciális és érdekes ötletekre, melyek érdemesek a 

további elemzésre, mérlegelésre.
 ∙ A kiválasztott ötleteket karikázzuk be, majd rangsoroljuk azokat egy választott súlyozá-

si, döntési módszerrel.
 ∙ Az ötleteket ábrázolhatjuk ok-okozati diagramon is.

Segédeszközök: Papírok, tollak, asztalok, székek.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: Kb.60 perc.
Térbeli feltételek: Kényelmesen körülülhető asztalok székekkel.
Résztvevők száma: Max. 30 fő.
Megjegyzés: Alkalmazható meghatározott témában a megszokottól eltérő, új alternatív megoldási 
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lehetőségek feltárására. Célja alkotó és hatékony módon a lehető legtöbb ötletet összegyűjteni, 
megkeresni a körülöttünk található megoldásokat, felszabadítani a gondolkodási korlátokat, 
energiát és vidámságot vinni a csoport erőfeszítéseibe.
Olyan speciális, egyszerű módszer, amellyel a csoport rövid idő alatt nagyszámú ötletet tud össze-
gyűjteni úgy, hogy a folyamat mentes a bírálattól és az értékeléstől. Különösen akkor hasznos ez, 
ha le akarjuk bontani a kreativitás hagyományos gátjait.

Kik vagyunk?

 ∙ Mi egy olyan csapat vagyunk, amelynek minden tagja egy-egy külön egyéniség, önálló 
véleménnyel, de akik mégis igyekeznek együttműködni és összhangban tevékenykedni 
a közös cél érdekében.

 ∙ A VDT komáromi diákok összetartó közössége. Azzal segítünk diáktársainknak, hogy 
képviseljük az érdekeiket. Mindezt nem csak szavakkal, hanem tettekkel végezzük, de 
a világot nem nekünk kell megváltani, viszont a kitűzött céljainkért kitartóan küzdünk.

 ∙ A VDT a tagok számára egy kihívás, egy feladat, egy erős csapatszellemmel rendelkező 
csoport őszinte, megbízható, aktív maggal. Erős személyes kapcsolat van a tagok között. 

 ∙ A VDT-nek aktív magja van, ők inspirálják a többieket a közös érdekek és az erős össze-
tartás kialakításában úgy, hogy senkinek ne kelljen feladnia önmagát, ezzel megtartva 
a sokszínűséget, egyéniséget. A közös cél érdekében elengedhetetlen a bizalom, 
őszinteség, együttműködés, az egymás segítése. 

 ∙ A VDT egy olyan összetartó ifjúsági közösség, amelynek elsődleges feladata a saját 
korosztályának érdekképviselete. Tagjaink a jó együttműködés érdekében bizalommal 
fordulnak egymáshoz és környezetükhöz. Céljaink megvalósításában kitartóak és 
elkötelezettek vagyunk.
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VIII. A gyermek és/vagy ifjúsági   
 párbeszédrendszerek mu" ködtetése

fiatalok valamilyen akcióba „belecsábulnak”, könnyebb lesz a következő akciókat is közel vinni 
hozzájuk, sorozatot alkotva ezzel. Ifjúságsegítői axióma, hogy a részvételt mindig ösztönözni kell, 
különösen azok körében, akik erre maguktól nem biztos, hogy képesek lennének. 

Forrás: Kátai Gábor: Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeiről 73 - 74. oldal – Belvedere Meridionale, 2006 

Közös játék: Levél idegeneknek

Célok: A véleményalkotás, érdekérvényesítés gyakorlása. Az animáció, a döntési, választási hely-
zetek, valamint a véleménykülönbségek, illetve ezekben a kompromisszumkészségek gyakorlása. 
Jelentések feltárása, a közös gondolkodás segítése.
Eljárás: Felírjuk egy nagy papírra a „Konfliktus” szót, aminek mindegyik betűje egy-egy oszlopot 
jelent. A résztvevők feladata, hogy mindegyik oszlop alá gondoljanak ki kifejezéseket, amelyek a 
konfliktussal kapcsolatosak (kb. 5 percben). Ekkor még nem beszélünk a kifejezésekről.
Ezután újabb 5 percben a résztvevők röviden megkérdezhetik egymást, ha felmerül a kérdés, 
hogy miért épp az adott kifejezést választotta a másik. 
A gyakorlat folytatásaként minden egyes csoport kap egy-egy oszlopot, amely alapján az adott 
kifejezésekkel elmagyarázzák, hogy mit jelent a konfliktus (10-15 perc). 
A leveleket a kiscsoportok felolvassák egymásnak.

A társadalmi részvétel gyakorlásának egyik módja a formális csoportokon, szervezeteken keresz-
tüli beleszólás bizonyos döntésekbe, előkészítő folyamatokba, végrehajtásba, számonkérésbe. 
Ennek az egyik lehetséges formája a gyermek és ifjúsági önkormányzat, az ifjúsági kerekasztal, a 
diákönkormányzat, a hallgatói önkormányzat, de akár a nem szervezeti és működési szabályzat 
szerint zajló konzultáció is. A helyi részvétel áttekintésénél tudnunk kell, hogy ma Magyaror-
szágon a korosztály mindössze 15%-a tagja valamilyen szervezetnek. Ez megegyezik azokkal 
a tendenciákkal, melyek Európa más országaiban is megfigyelhetők, mely szerint a fiatalok 
nem szívesen vesznek részt hagyományos részvételi formákon keresztül (párt, szakszervezet, 
szervezetek egyáltalán) a társadalom alakításában, inkább a projektekhez csatlakozást részesítik 
előnyben. (…) Ennek áthidalása talán helyi szinten a legkönnyebben megoldható, hiszen ha a 
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A kiscsoportos munkában szlogent vagy reklámszöveget is meg lehet fogalmazni, netán rövid 
képregényt is lehet rajzolni hozzá.
Segédeszközök: Nagy táblapapír, táblafilc, tollak, papír.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: 35-45 perc.
Térbeli feltételek: Bárhol játszható.
Résztvevők száma: Csoportonként 5-7 fő.
Megjegyzés: A feladat jó gyakorlat a személyközi és állampolgári kompetenciák, a kezdeménye-
zőkészség és a vállalkozás fejlesztéséhez. 

Forrás: Ifjúságügy – Ifjúsági szakma, ifjúsági munka, Módszertani Kézikönyv 7, Mobilitás-ISzT-ÚMK Budapest 2010.

Közös munka: Mit kell tennünk, mint VDT, s mi a feladatunk? 

Célok: Az egyéni ötletek, vélemények összehangolása, közös vélemény/döntés kialakítása. 
Fejlesztendő kompetenciák: kulturális kifejezés és tudatosság, személyközi és állampolgári 
kompetenciák, matematikai logika, anyanyelvi kommunikáció.
Eljárás: NCM (Nominális Csoport Módszer). Az NCM levezetésének lépései:

 ∙ Az elgondolások szótlan leírása. A moderátor  megfogalmazza a problémát a csoport 
számára, a csoport tagjai szótlanul, anélkül, hogy egymás véleményét befolyásolnák, 
felírják véleményeiket saját maguk számára.

 ∙ Az elgondolások feljegyzése a fali táblára/ívre körbejáró módon. A moderátor felhívja 
a résztvevők figyelmét arra, hogy e lépés célja a jelenlévők elgondolásainak feltérképe-
zése és rögzítése a fali táblán. A moderátor sorban megkérdezi a csoporttagokat, akik 
tömören fogalmaznak, és elgondolásaikat szinte változtatás nélkül írja fel a táblára. 
Ebben a lépésben a többi csoporttagnak nincs lehetősége a visszakérdezésre, kiegészí-
tésre. A moderátor annyi kört tesz, amíg el nem fogynak a csoporttagok elgondolásai. 
A csoporttagok döntésük alapján egy-egy körből kimaradhatnak, a következő körben, 
amikor sorra kerülnek, ismét szót kapnak a moderátortól.

 ∙ Az elgondolások sorrendben való megbeszélése. Ebben a lépésben a csoporttagok 
a táblán lévő elgondolások közötti kapcsolatokat, ellentmondásokat, összevonási, 
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csoportosítási lehetőségeket beszélik meg a moderátor irányításával. Ha ez a táblára 
korábban felírt vélemények megváltoztatását eredményezi, akkor a moderátor ezt a 
táblán korrigálja. A lépés végére a táblán a csoport konszenzusos véleményét tükröző 
elgondolások szerepelnek. Természetesen előfordulhat, hogy valamely elgondoláshoz a 
javaslója ragaszkodik a csoport többségi véleménye ellenére.

 ∙ Előszavazás az elgondolásokról. Az előző lépés végére kialakult csoportvéleményről 
szóló döntéshez a moderátor szavazólapokat oszt ki a csoporttagoknak. A csoporttagok 
titkos szavazással szavaznak a táblán látható elgondolásokról. A moderátor a hozzá 
leadott szavazólapokról az eredményeket felvezeti a táblára. A lépés végén a táblán 
látható az előszavazás összesített eredménye.

 ∙ Az előszavazás eredményének a megbeszélése. A táblán látható előszavazási 
eredmény alapján a csoporttagok a moderátor irányításával véleményt mondanak, 
elemeznek, hogy a végső szavazást objektív módon előkészítsék.

 ∙ Végső szavazás, amely az előszavazáshoz hasonlóan történik. A lépés végén a táblán 
látható a csoport döntése, amiről a moderátor emlékeztetőt készít.

Segédeszközök: Papírok, tollak.
Szükséges felkészülés: Nincs.

Időigény: Kb. 30 perc, a kiscsoportok munkájához újabb 30 perc, majd a bemutatáshoz 10-10 perc.
Térbeli feltételek: Bárhol elvégezhető feladat.
Résztvevők száma: Max. 30 fő
Megjegyzés: Az NCM interaktív, csoportos döntési módszer, amelynek elsősorban az ún. nyílt 
problémák elemzésében és megoldásában van jelentős szerepe. Előnyös idő-, költség- és munkará-
fordítás szempontjából. Különösen hasznos lehet akkor, amikor a szakértők, a döntéshozó(k) és a 
„laikusok” között kommunikációs nehézségek is felmerülnek.
Az NCM jelentősebb alkalmazási területei:

 ∙ Részvételi problémák megoldása.
 ∙ Javaslatok több szempontú elbírálása.
 ∙ Feltáró kutatás.
 ∙ Inter-/multidiszciplináris munkát igénylő problémák vizsgálata.
 ∙ Komplex programtervezés.

Az NCM előnyei:
 ∙ Egyeztetett csoportítélet kialakítását teszi lehetővé.
 ∙ A fel nem tárt összefüggéseket minimálisra csökkenti.
 ∙ A közösen kidolgozott útmutatás elfogadása érhető el vele.

Forrás: Ifjúságügy – Ifjúsági szakma, ifjúsági munka, Módszertani Kézikönyv 7, Mobilitás-ISzT-ÚMK Budapest 2010.
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A témákról összegyűjtött gondolatok összegzése:

1. Súlyozott eredmények.

1. A célkorosztály meghatározása, elérése, bevonása és aktivizálása – 14 szavazat 
2. A VDT céljainak, feladatainak meghatározása – 11 szavazat
3. A VDT figyelem felkeltése (arculat, reklám, honlap) – 8 szavazat
4. Támogató társadalmi közeg kialakítása (megismertetni, elfogadtatni magunkat, 

bizalom, legalitás) – 7 szavazat
5. Szervezeten (VDT-n) belüli ügyek gondozása (tagság, bizottságok, képviselet) – 7 

szavazat
6. Kapcsolattartás intézményekkel, civil szervezetekkel – 6 szavazat
7. Érdekképviselet – 4 szavazat
8. Programszervezés – 4 szavazat 
9. Érdekérvényesítés – 3 szavazat
10. Híd-szerep betöltése – 3 szavazat
11. Mások segítése – 0 szavazat

2. A fentiekből kidolgozott feladatok

a.) A belső szervezeti struktúra kialakítása. 
Tagságon belüli szerepek tisztázása. Az elnökség megválasztása, feladataik megfogalmazása.
Cél: A VDT hitvallásának megfogalmazása és cél szerinti működtetése.
Kiknek: A VDT tagjainak, a saját korosztályunk érdekében.
Hol: Szervezeten belül, rendkívüli közgyűléseken.
Kikkel (partnerek): Segítő, együttműködő szervezetek: Pl. Élettér Egyesület, Kerecsen Ifjúsági 

Egyesület
Hogyan (módszer lépésről lépésre)

 – ifjúságsegítőkkel egyeztetés
 – közgyűlés összehívása
 – szerepek tisztázása
 – elnökség választása
 – bizottságok választása

Mikor:  1 hónapon belül
Felelősök: ifjúságsegítők
Miből: költségmentes
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a.) Elvárások és ismertség felmérése a korosztály és a velük foglalkozók 
körében

Cél: Segítők, együttműködők bevonása a programok szervezéséhez, lebonyolításához.  Cél 
a célcsoport igényeinek lehetőség szerint teljes körű felmérése.

Kiknek: 10-20 évesek, ifjúsági szervezetek.
Hol: Iskolákban, programokon, ifjúsági intézményekben, iskolán kívüli foglalkozásokon, 

interneten.
Kikkel: Civil szervezetek, iskolák önkénteseivel: pl. Kerecsen Ifjúsági Egyesület, iskolai DÖK-ök.
Hogyan: Kérdőív összeállítása, kinyomtatása, honlapra feltöltése, kiosztás, kitöltés, begyűjtés, 

értékelés. Célunk olyan kérdőív összeállítása, amelyben aktív cselekvésre ösztönözzük 
a célcsoportot.

Mikor: Iskolaidőben, az ÁRH hetében, illetve egy-egy osztályfőnöki órán.
Felelősök: 4-5 VDT tag, aki elvállalja.
Miből: Kérdések összeállítása és kiértékelése ingyenes, pénz a kérdőív nyomtatáshoz kell.

b.) Rendkívüli osztályfőnöki órák minden iskolában, rólunk készült szórakoz-
tató kisfilmmel

Cél: Kapcsolatteremetés, kapcsolattartás, korosztályok bevonása, önmagunk bemutatása, 
iskolákon belüli húzóemberek megszólítása, bevonása és kiválasztása.

Kiknek: Általános iskolák felső tagozatától a középiskola befejezéséig.
Hol: Osztálytermekben, esetleg udvaron.
Kikkel: Iskolák vezetése, osztályfőnökök, DÖK-tanárok, közép- és általános iskolák, segítő 

szervezetek, ifjúságsegítők.
Hogyan: 

Meddig Mi Hol Mi kell hozzá

3-5 perc Bemelegítő játék osztályterem
3 perc Kisfilm osztályterem laptop, projektor, kisfilm
10 perc Kérdezgetés, beszélgetés, informá-

ciógyűjtés
osztályterem

5 perc Érdekessé tétel, mézesmadzag osztályterem promóciós anyag
3 perc Információ-átadás, mit, hol, hogyan osztályterem névjegy
15 perc Szabadtéri játék udvar
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Mikor: Szeptember végén előzetes egyeztetés alapján. Megvalósítása 3-4 hónapig is eltart. A 
foglalkozások időtartama 45 perc.

Felelősök: Alkalmasság alapján kiválasztott tagok. Iskolán belül bevont 2-3 ember.
Miből: A kommunikációs tréner tiszteletdíja és a promóciós anyagok elkészítése. Szükséges 

hozzá játék, papírok, technikai felszerelés (laptop, projektor, hosszabbító stb.)

c.) Komáromi Napok egy délutáni programjának megszervezése
Cél: A VDT népszerűsítése, megismertetése, csapatösszerázás, tapasztalatszerzés.
Kiknek: 12-18 éveseknek egy kötetlenebb délutáni program.
Hol: Komáromi Napok helyszíne, Jókai Liget, vagy Czibor Sportpálya.
Kikkel: Szervezők, érintett korosztály, segítő szervezetek, iskolák és azok DÖK-ai, a város 

vezetése. 
Hogyan: Egy szervező csapat vezeti a folyamatot. Ki, mikor, hova → képviseleti bizottság 

egyeztet a rendezvény szervezőivel, polgármesterrel → együttműködés bizottság 
a partnerekkel, szervezetekkel egyeztet → kommunikációs bizottság biztosítja a 
rendezvény propagandáját, hirdetését.

Mikor: Komáromi Napokon egy délutánja 15-19 óra közötti időben.
Felelősök: A VDT összes tagja feladatoknak megfelelően.
Miből: Csekély mennyiségben pénz – főleg a hirdetésre, a szükséges eszközök rendelkezésre 

állnak, szervezőmunka, aktivitás a VDT-ben megvan.
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IX. Közösségi terek

évek államszocialista klubmozgalma ezeknek a tereknek a fejlesztését tűzte ki célul, helyet bizto-
sítva az új zenei irányzatok egy részének, illetve szem előtt tartva a fiatalokat. Ez a nagyszámú 
ifjúsági klub a rendszerváltás során sajnos nem ideológiát, hanem üzemeltetőt, tulajdonost cserélt, 
így rendkívül kevés maradt belőle. A művelődési házak és azok finanszírozása hasonló vesztesé-
gen ment keresztül az elmúlt 22 évben. Mivel ezek az erőforrások már nem állnak rendelkezésre, 
ezért szükséges az újak alapítása, a régiek esetleges reaktivizálása. A realitásait ismerve azonban 
a legszebb, legjobban felszerelt ifjúsági közösségi térben sem szívesen töltik el idejüket a fiatalok, 
ha készen kapják. Célszerű és szükséges a kialakításba, tervezésbe, működtetésbe egyaránt 
bevonni képviseleteiket, vagy magukat a fiatalokat.

Forrás: Kátai Gábor: Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeiről 75. oldal – Belvedere Meridionale, 2006 

Közös játék: Mindnyájan együttműködve!

Célok: A résztvevők bevonása egy csoportos kezdeményező akcióba. Rávenni a résztvevőket, 
hogy tanuljanak meg ezt-azt csoporttársaiktól. A csoporttagok fizikai együttműködése (interaktivi-
tása) anélkül, hogy ennek tudatában lennének.
Eljárás: Szabadban játszható feladat. Ki kell választanunk egy erdei ösvényt, annál jobb ha van 
benne akadály is, pl. egy lépcső, vagy egy kidőlt fa stb. 

A fiatalok a legkülönfélébb közösségi tereket ismerik sajátjuknak. Közösségi térként használják az 
utcát, a kávézót, mozikat, klubokat, művelődési házakat, plázákat, játszótereket, teleházakat stb. 
Ezekben a közösségi terekben zajlanak a legfontosabb kortárs interakciók, itt szerzik a tapasztala-
tok jelentős részét, egyszóval a társadalmi tanulás kitüntetett terei. Számos közösségi teret azon-
ban nem ismernek el sajátjuknak a fiatalok. Jellemzően azokat, amelyek nagyon kötött szabályok 
szerint használhatóak, illetve a szabályalakítás mechanizmusába nem szólhattak, szólhatnak bele, 
vagy különböző más csoportokkal, rétegekkel kénytelenek megosztani azt. A fejlett ifjúságpolitikai 
országokban az ifjúsági klubok, ifjúsági centrumok létrehozása régóta prioritás. Ezek olyan kö-
zösségi terek, melyek használati szabályait a fiatalok és a felnőttek közösen alakítják ki, és ezek 
betartásáért is közösen felelnek. Magyarországon talán ezekből van a legnagyobb hiány. Egyrészt 
a források szűkössége, másrészt egyéb társadalmi csoportok nagyobb érdekérvényesítő képessége 
miatt. Ez a folyamat eredményezett jó gyakorlatokat, jó mintákat, de átütő sikert nem. A ’80-as 
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Kérjük meg a csoportot, hogy álljanak össze szorosan egy sorban. Mindenkinek meg kell fognia a 
szomszédja kezét, így egy hosszú csoportot alkotnak úgy, hogy ettől még mozogni tudjanak. Egy 
vezetőt válasszanak ki maguk közül, ő marad a sor elején. Ő látja az utat, s segítheti szóban a 
többieket, hogyan, s merre haladjanak. A többiek szemét pedig kössük be, úgy hogy ne lássanak.
A csoport feladata az, hogy a megadott ösvényen haladjanak közösen a cél felé. Miközben 
haladnak, minden egyes tagnak egy-egy szokatlan dolgot kell feltárnia a többiek előtt önmagáról. 
Olyasmit, amire büszke, vagy amiben részt vett, s amire szívesen gondol vissza. Mindenkinek 
meg kell osztania valamit a közösséggel. 
Az ösvény végén szúrópróbaszerűen rá is kérdezhetünk, hogy egyik másik társunk mit osztott meg 
velünk. Tehát nem elég elmondani egy-egy történetet, hanem a többieknek meg is kell hallgatniuk.
Segédeszközök: Kendők a szemek bekötésére.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: 20-30 perc.
Térbeli feltételek: Bárhol játszható, de erdőben, szabadtéren ajánlott.
Résztvevők száma: Csoportonként 5-7 fő.
Megjegyzés: Nincs

Közös munka: Kell egy hely!

Célok: Demokratikus döntéshozatal, közösségi tervezés, az alternatívák közötti választás, rangso-
rolás.
Eljárás: Milyen lehet, legyen az az ideális ifjúsági színtér, ahová ti, mint fiatalok szívesen eljártok, 
magatokénak valljátok. Tervezd meg a te közösségi házadat.
Segédeszközök: Táblapapírok, filcek, ragasztó, színes.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: Csoportmunkában 30 perc, a bemutatásokra 5-5 perc, s a közös összegzésre 10 perc.
Térbeli feltételek: Bárhol játszható feladat.
Résztvevők száma: Kiscsoportonként 5-7 fő.
Megjegyzés: Nincs

A témákról összegyűjtött gondolatok összegzése:

Alaphelyzet: a fiataloknak állandó, saját helyre van szüksége. A VDT szorgalmazza ennek 
lehetőségét a diákok és önmaguk számára, a városvezetéstől.



49

Kritériumok:
 ∙ mindenki tudja, hol van – könnyen megközelíthető, a fiatalok által kedvelt helyen 

legyen
 ∙ bármikor igénybe vehető – mi magunk üzemeltessük
 ∙ ne kelljen alkalmazkodni más intézményhez, szervezethez, önálló, külön bejáratú hely 

szükséges
 ∙ csoportos foglalkozást, időtöltést tegyen lehetővé
 ∙ legyen benne egy viszonylag nagy közös helység, s mellette egy-két kisebb terem vagy 

szoba
 ∙ tartozzon hozzá kis udvar, vagy terasz

Lépések, feladatok:
1. Helyzetelemzés: nincs egy hely, nincs megfelelő közösségi tér az ifjúságnak.
2. Stratégia: elképzelések összegzése, fejlesztési irányok meghatározása.
3. Cselekvési terv: konkrét intézkedések kidolgozása:

a. hol
b. mit

c. mikorra (határidő)
d. kivel (felelős)
e. miből (önerő, adomány, szponzor, pályázat)

A fenti lépéseket folyamatos párbeszéd és monitoring kísérje.

Eldöntendő kérdés:
 – Ifjúsági információs és tanácsadó iroda vagy multifunkciós közösségi tér legyen?

További lehetőségek, fenntarthatóság:
 – szálláshely
 – szórakoztatás
 – információ
 – közösségfejlesztés
 – rekreáció
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X. Tapasztalati tanulás

Az egyenrangú munka, az emancipáció mindenképpen megköveteli, hogy azok a fiatalok, akik 
ifjúsági szervezetekhez vagy ifjúsági klubokhoz csatlakoznak, részt vegyenek a döntéshozatalban. 
Az ifjúsági szervezetek a társadalom demokratikus és plurális részét képezik, általuk a fiatalok 
megjeleníthetik közös érdekeiket (politikai részvétel), megtanulhatják, hogyan kell politikai akara-
tukat demokratikusan kifejezésre juttatni. A demokratikus részvételhez fejlett társas készségekre 
(együttműködés, konszenzusra való törekvés stb.) van szükség, melyek akkor sajátíthatók el, ha 
a fiatalok részt vesznek egy ifjúsági szervezet munkájában (személyes részvétel). A részvételnél 
ekkor nincs jelentősége a csoporttag csoporton belüli helyzetének, státuszának. A csoporttag 
fokozatosan tanul meg felelősséget vállalni önmagáért és a csoportért. Az idő haladásával valószí-
nűleg egyre többet tehet majd a szervezetért: szervezheti a vezetők képzését, munkacsoportok, 
projektcsoportok létrejöttét kezdeményezheti, jelölheti magát a választói tanácsba stb.
Azok a fiatalok, akik nem kívánnak karriert építeni egy-egy szervezeten belül, megkísérlik tapasz-
talataiknak az élet más területein való kamatoztatását (családban, munkahelyen, szabadidőben 
stb.), mellyel elősegítik a demokratikus társadalom kialakulását.

Forrás: Andrea Mewaldt – Zilvinas Gailius: Ifjúsági csoportvezetők gyakorlati kézikönyve 13-14. oldal – Nagyító 
Alapítvány, 2005

A tanulás adta lehetőségek révén társas viselkedésünk gazdagodik, vágyaink színesednek, 
értékeink gyarapodnak.
A partneri munka a fiatalok számára tapasztalatszerzésre ad lehetőséget. Tapasztalataikra azután 
saját „szemüvegükön keresztül” tekinthetnek, reflektálhatnak.
A személyes tapasztalatoknak – legyenek akár negatívak, akár pozitívak – már a témaválasztás-
nál – jelen esetben a demokrácia, a társadalmi szerepvállalásnál -  is szerepe lehet. A tapasztalati 
tanulás lehetővé teszi a csoport tagjai számára, hogy a demokrácián belül újra összegezzék és 
kiterjesszék kezdeti tapasztalataikat, megerősítsék vagy megváltoztassák a demokráciához való 
viszonyulásukat. A témát a résztvevők tulajdonképpen a tapasztalati tanulás révén alakítják ki, 
nem készen kapják, mint egy beszámolót. A terület részletes feldolgozása során (pl. kirándulások, 
interjúk, irányított játékok) a test, a lélek és a szellem is bekapcsolódik a téma elmélyítésébe, me-
lyet a különböző témafeldolgozó módszerek segítenek elő, és a vezető tanácsai egészítenek ki.
A tapasztalati úton való tanulásra elsősorban a projektmunka alkalmas.
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Közös játék:A sátrak mi vagyunk!

Célok: Annak bemutatása, hogy az emberek mennyire hajlamosak speciális szerepek betöltésére. 
A csapat hatékony együttműködése, együtt dolgozása.
Eljárás: Minden csapat részére egy-egy - viszonylag összetett, általában kötéllel és cipzárral ellátott 
– sátor, amit egy táskában összecsomagolunk.
A csoportokban ki kell jelölni egy-egy személyt, aki a megfigyelőnk lesz. A megfigyelő beköti az 
összes csapattag szemét, majd adjuk át a sátrakat tartalmazó táskákat a következő instrukciókkal:
„A csapat visszafelé tart egy tengerentúli útról. A repülőgép, amelyen tartózkodtak, ma egy szörnyű 
viharba keveredett és alaposan megsérült. A pilóta mindnyájuknak azt javasolta, hogy fogjanak 
egy-egy ejtőernyőt és ugorjanak ki. Kifelé menet egyikük magához vett egy kis túlélő csomagot is. 
Ebben a csomagban benne van egy kis sátor is. Most már éjfél körül jár az idő.
A vihar még mindig közel van és erre való tekintettel nincsen holdvilág. Most teljesen sötét van. 
Mindenki fázik és kimerült. A csapat feladata, hogy teljes sötétségben szereljék össze a sátrat. Úgy 
tűnik, hogy a vihar ismét visszafelé tart, ezért minél hamarabb jobb lenne összerakni a sátrat.”
A feladat végén a következő területeket érdemes megbeszélni: milyen volt a kommunikáció, 
utasítási technikák, konfliktuskezelés, vezetői kérdések, megbízás, együttműködés stb.

Segédeszközök: Minden kiscsoport számára egy-egy kisebb sátor (2 személyes). Kendők a 
szembekötéshez. 
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: 60 perc plusz a kiértékelés.
Térbeli feltételek: Olyan helyet keressünk, ahol a létszámnak megfelelő kiscsoportok kényelmesen 
elférnek, egymást nem gátolják, zavarják.
Résztvevők száma: Kiscsoportonként 8-10 fő.
Megjegyzés: Nincs

Forrás: Gary Kroehnert: Szabadtéri tréning-gyakorlatok, Gyula Z-Press Kiadó Kft. 2004.

Közös munka: Ki vagyok én?

Célok: A csoporttagok személyes és társas kompetenciájának fejlesztése. A személyes kompeten-
cia területén a felelősségvállalás, az önmegfigyelés, személyes képességek és korlátok értékelése, 
a személyes értékek és emberkép fejlesztése. Szociális és társas kompetencia terén: kommuniká-
ciós, együttműködési, problémamegoldó, vezetői készség.
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Eljárás: Az alábbi fogalmakat tisztázzuk a csoporttagokkal, majd megkérjük őket, hogy mindenki 
gondolkodjon el egyedül azon, hogy ő maga milyen tulajdonságokkal rendelkezik (5 perc). Próbál-
ja meg néhány mondatban önmagának megindokolni is a válaszát.
Miután elkészültek, kérjük meg a csoportot, hogy válasszanak maguknak egy-egy társat, s osszák 
meg egymással az önmagukról kigondoltakat (5-5 perc). Alkossunk a csoportból 4-6 kiscsoportot, 
s a kiscsoportokon belül is végezzenek el egy bemutatkozást, próbálják meg a kiscsoport résztve-
vőit besorolni az alábbi táblázat elemeibe (20 perc).
Majd alkossuk meg a csoportra vonatkozó szabályokat.

Szervező? Aki képes megérteni, megtervezni és koordinálni az erőfeszítéseket 
és erőforrásokat a célok elérése érdekében.

Stratéga? Aki képes egyértelmű rövid- és hosszú távú célokat kitűzni, és ezeket 
a program kiváltó okaival együtt szem előtt tartani.

Motiváló? Aki olyan készségekkel rendelkezik, amely képessé teszi arra, hogy 
másokat is elkötelezzen a program mellett, és ösztönözze őket az 
aktív részvételre.

Forrásszervező? Aki rendelkezik a források bevonásának és azok elszámolásának 
képességével.

Aktivista? Aki képes felfigyelni a kezdeményezésekre és képes az ötleteket 
értelmes, időtálló, egyértelmű értékekkel bíró tevékenységgé 
szervezni.

Látnok? Aki képes újításokat és változásokat elképzelni.

Közösségi munkás? Aki érzékenyen odafigyel annak a közösségnek a dolgaira, amelyhez 
tartozik.

Szociális munkás? Aki képes törődni az emberekkel anélkül, hogy helyettesítené őket, 
azaz beléjük neveli a motivációt és önbizalmat, amely képessé teszi 
őket saját jövőjük formálására, a program megvalósítására.
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Segédeszközök: Papírok, tollak, táblapapír, filctoll.
Szükséges felkészülés: Egyéni gondolkodás kb. 5 perc.
Időigény: Páros kiértékelésnél 10 perc. A kiscsoportos megbeszélés kb. 20 perc. A közös megbe-
szélés 20 perc, összesen 50 perc.
Térbeli feltételek: Olyan terem, vagy szabad tér, ahol kényelmesen el tudnak vonulni a csoporttagok.
Résztvevők száma: Max. 30 fő.
Megjegyzés: A személyes és társas kompetenciákat a legfontosabb készségek között tartjuk 
számon. E kompetenciák segítségével élhetünk minőségi életet hétköznapjainkban, közösségi és 
magánéletünkben. A harmadik legfontosabban fejlesztendő terület a viselkedés, mely megalapoz-
za a sikeres együttműködést.

A témákról összegyűjtött gondolatok összegzése:

A VDT tagjai mindig…
 – próbálkoznak
 – éreznek szeretetet
 – gondolnak a jövőre / mi lesz másokkal

A VDT tagjai néha…
 – segítenek
 – hülyeséget csinálnak
 – éreznek szomorúságot, csalódottságot
 – gondolnak a jövőre, megfoghatatlan dolgokra

A VDT tagjai sosem…
 – drogoznak
 – éreznek tökéletességet / lehetetlent
 – gondolnak arra, hogy ok nélkül rosszat tegyenek másokkal
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XI. Rajtunk múlik!
Egy magasabb közösség ne avatkozzék be egy alacsonyabb szintű közösség belső életébe, és ne 
fossza meg illetékességétől, hanem szükség esetén támogassa és segítse abban, hogy összehangol-
ja tevékenységét más társadalmat alkotó tényezőkkel a közjó érdekében.” A szubszidiaritás egyéb-
ként az Európai Uniónak is az egyik legfontosabb elve az államigazgatás felépítésében. A szaknyelv 
szerint minden döntést azon a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol ehhez elegendő 
mennyiségű információval rendelkeznek, a döntési felelősség és a döntések hatásainak következmé-
nyei a legjobban láthatók és érvényesíthetők. Magyarul: a döntést azon a szinten hozzák meg, ahol 
a közösség számára a legjobb megoldás születhet. Nem alacsonyabb és nem magasabb szinten. 
Lehetőleg azok döntsenek az egyes ügyekben, akik a döntés következményeit viselik majd.

Mi lehet az oka, hogy az emberek passzívak?
Sokszor viszont azt látjuk, hogy az embereket nehéz cselekvésre bírni, passzívak, még akkor is, 
ha közvetlenül kárt okoz nekik egy döntés. Több oka is lehet ennek:

 ∙ Nem tudják mi folyik körülöttük, így azt sem, hogy mi lehet a tervezett tevékenység, 
beavatkozás, beruházás célja, lehetséges eredménye.

 ∙ Néha azt hiszik, hogy a döntések visszafordíthatatlanok – a társadalmi folyamatokat 
végzetszerűen fogják fel.

 ∙ Vagy egyszerűen csak úgy gondolják, hogy nem tudnak semmire befolyást gyakorolni.
 ∙ Aztán mindenki mást vár az élettől, mindenkinek megvan a maga baja. Az új beruhá-

zások vagy jogszabályok más-más hatással lehetnek a különböző emberekre. Ebből az 
következhet, hogy az egyes emberek hiába törekednek a helyzet megváltoztatására, 
cselekedeteik sokszor nem összehangoltak, elszigeteltek.

 ∙ A legtöbb ember meg van győződve arról, hogy a társadalomban mindenkinek megvan 
a szerepe és mindenkinek a saját szerepével kell foglalkoznia. Ezért, úgymond, „nem 
avatkoznak más dolgába”.

Így aztán a vége gyakran az, hogy nem is akarnak részt venni a róluk szóló döntésekben.

Mit jelent a társadalmi részvétel?
Valamiféle közösségi szerepvállalást, önkéntes (vagy önkéntelen) felelősségérzetből táplálkozó 
tevékenységet értünk társadalmi részvétel alatt:
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Amikor valaki kezdeményez,
 – mert felismeri, hogy egy ügy, vagy probléma nem csak a saját életét érinti, hanem másokét 

is és 
 – lépéseket tesz annak érdekében, hogy ezt mások is fölismerjék, és együttesen, vagy leg-

alábbis többek nevében fogalmaz meg igényt, tesz megoldási javaslatot, találkozót szervez, 
levelet ír – egyszóval közéleti szerepet vállal, közügyet csinál valamiből.

Amikor valaki támogat egy ügyet, azaz támogatólag vesz részt közéleti szerveződésben,
 – mert úgy találja, hogy ez a dolog, bizony, személyesen is érinti, 
 – vagy egyszerűen együtt érez a többiekkel és ezért áll melléjük.

Döntéshelyzetben van, tehát a közélet alakítója az is, aki a saját hatókörében tesz valamit,
- amit a hatalmában áll függetlenül, de - a többiekkel egyetértésben elhatározni és együtt meg-
tenni. Ilyen például, amikor a szülők megszervezik gyerekeik közös felügyeletét, a munkatársak 
együtt lottóznak, de ide tartozik nagyon sok minden a kiállítás szervezéstől az énekkarig. Lényeg 
az, hogy az ember a saját környezetével vállal közösséget, a saját életét a társas élet terepére 
viszi.
De a közélet alakítója az is, aki konfliktust vállal más érdekcsoporttal és beleszól a döntésbe.

 – Olyan területen kezdeményez, vagy támogat egy ügyet, amelyben mások éreznek és 
élveznek illetékességet,

 – amikor tehát merőben szokatlanul, de rendkívül gyakorlatiasan, állampolgári jogon szerzi 
meg a hatalmat ahhoz, hogy egy – a személyes életét érintő – kérdésben részt vegyen a 
döntések alakításában.

Természetesen az is egy döntés, ha valaki tudatosan választja a passzivitást egy adott helyzetben: 
„ebből jobb kimaradni, mert…”
A demokrácia nemcsak a képviselőválasztást és a népszavazást jelenti. Feljogosít minket (az 
állampolgárt és szervezeteit) arra, hogy a bennünket érintő beruházások és intézkedések ügyében 
véleményt nyilvánítsunk, érveljünk, felhívjuk a figyelmet a következményekre, megjelenítsük az 
érintett csoportok nézőpontját, ügyeljünk a folyamat törvényességére – egyszóval befolyásunk 
van a döntésekre.
Hogy ez már csak a tiltakozásban, vagy még a döntés előkészítésében jelenik-e meg, függ az ügy 
jellegétől is, de alapvetően a demokratikus kultúra, a felek felkészültsége, érettsége és felelősség-
érzete, valamint a döntési folyamat nyilvánossága határozza meg.
A társadalmi részvétel azt jelenti, hogy az emberek részt vesznek az életüket és életkörülményei-
ket befolyásoló döntésekben, ezek előkészítésében és végrehajtásában.
És erre nemcsak a törvények hatalmaznak fel minket, hanem alakítjuk is ennek gyakorlatát, azaz 
folyamatosan gyakoroljuk demokratikus jogainkat.
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Az önkormányzat szó nem arra utal, hogy a helyi képviselő testület önmaga dönt mindenről, ne-
tán önmagát kormányozza. Hanem arra, hogy a polgárok az őket megillető döntési jogkörök egy 
részét választott képviselőikre ruházzák át. A jogrend által meghatározott ügyekben pedig a helyi 
közösség önmaga dönthet az általa választott képviselőkön keresztül és nem az országos szintű 
közigazgatás (pl. kormány és intézményei) határoz ezekben. Ez a közösségek önkormányzása – 
a fent említett szubszidiaritási elv egyik megjelenése a gyakorlatban. A jogszabályi keretek között 
a polgárok ellenőrzik képviselőiket („civil kontroll”). Elmondják véleményüket a döntéshozóknak, 
közvetlenül is beleszólnak a legfontosabb kérdésekbe, ha kell. Ez a helyi demokrácia lényege.
Hajnal István így fogalmaz: „Az emberi társadalom építkezését nem felülről, elképzelt, nagy 
célokért kell kezdeni, hanem alulról, a kicsinyek biztosításával, különben a közjólétből hamarosan 
a kevesek jóléte lesz.”
   

Nem nagy ügy?

Ma Magyarországon a demokratikus jogrendszer nagyon sok lehetőséget biztosít a döntésekben 
érintett embereknek és szervezeteiknek arra, hogy bekapcsolódjanak a róluk szóló döntések 
alakításába, mégis ritka példának, az általános gyakorlathoz képest kivételnek számítanak az ezt 
bizonyító, ténylegesen megtörtént, valós esetek.
Ha ennek okait vizsgáljuk – és nem állunk meg a rögtön kínálkozó, de egy kicsit már túl sokszor 
hangoztatott „nagy igazságnál”, hogy tudniillik fiatal még a mi demokráciánk –, akkor olyan 
jelenségeket találunk a dolog hátterében, amelyek fontos információk lehetnek kezdő érdekvédők-
nek saját taktikájuk kialakításához.

Miért is nehéz beleszólnunk a minket érintő döntésekbe?

Ennek leggyakoribb okai:
A pillanat szülte döntések. Nem teremt kedvező körülményeket a széles társadalmi bázisú jól 
előkészített döntések meghozatalához az önkormányzatoknak az a gyakorlata, hogy gyakran 
koncepció nélkül, gazdasági megfontolásból vagy határidő szorításában hoznak elhamarkodott, a 
pillanat szülte (ad-hoc) döntéseket. Gyakran találkozunk az államigazgatás, közigazgatás „pulzá-
ló mozgásával”: egy-egy üggyel nagyon hosszú ideig nem foglalkoznak, majd amikor a határidő 
közelít, hirtelen kapkodva, megalapozatlanul tesznek lépéseket.
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A gyors döntéseket az ügy újabb altatása is követheti.
Az ilyen hirtelen, és tűzoltás gyanánt hozott döntések egyébként rendszerint nem, vagy csak 
formálisan teljesítik a törvényekben szabályozott előzetes véleményezési, egyeztetési követelmé-
nyeket, ezért a döntéshozatalban olyan eljárási hibákat lehet találni, amelyekre hivatkozva a már 
véglegesnek tekintett határozat eredményesen támadható.
Idő, energia, szakértelem hiánya. Az érintettek részvételén alapuló döntéshozatali folyamat sok 
időt, energiát és szakértelmet igénylő munka, amelyhez – jellemzően – a kifejezetten erre 
felhatalmazást kapott választott képviselőknek sincs elég cérnája.
Nem is beszélve arról a gyakorlatról, amely szerint a hatalom birtokosainak (a döntéshozatallal 
megbízott képviselőknek) eleve sértő, hogy valaki veszi magának a bátorságot ahhoz, hogy 
beleszóljon „a nagyok dolgába”.
„A döntés a mi dolgunk, senkinek semmi köze hozzá.” A döntéshozatali folyamat nyilvánosságát 
is biztosítani kellene a hatályos törvények szerint, ezt azonban rendszerint nem, vagy csak formá-
lisan, minél kisebb hatékonysággal teszik meg az önkormányzatok. A helyi nyilvánosság csatornái 
(pl. a város / község újságja) rendszerint önkormányzati befolyás alatt működnek és többnyire 
a helyi hatalom álláspontját tükrözi véleményük. Feladatukat nem abban látják, hogy egy-egy 
ügyben a nézőpontokat és érveket ütköztessék egy-egy döntés előtt, inkább a döntésekről adnak 

utólag tájékoztatást, esetleg magyarázattal kiegészítve.  A folyamatot lassító (néha egyenesen 
idegesítő) kötelességnek tartják és lehetőleg mellőzik, hogy a választókat, érintetteket bevonják a 
döntés-előkészítésbe.
Gyakran kell emlékeztetni a helyettünk döntőket, hogy a képviseleti demokrácia lényege, hogy 
a minket megillető jogkörök egy részét átruházzuk választott képviselőinkre. Ahhoz, hogy az 
érdekünkben, jól döntsenek, ismerniük kell a véleményünket, különben előfordulhat, hogy nem a 
köz érdekében járnak el. Azaz demokrácia helyett valamilyen más rendszer felé mozdulunk el.

A valódi helyi demokrácia kiépítése rajtunk is múlik

Több mint húsz évvel a rendszerváltás után is azt mondhatjuk, hogy még élnek a döntéshozás 
régi reflexei. Helyi demokráciáról szinte alig beszélhetünk, amennyiben az önkormányzat és a 
lakosság között nincs érdemi párbeszéd.
A jogrendünkben elvileg benne vannak a szabályok, amelyek biztosítják a lehetőséget, hogy a 
minket érintő kérdésekbe beleszóljunk, élnünk kell ezekkel! A helyi önkormányzatok közgyűlései 
és bizottsági ülései nyilvánosak, azokon a választópolgár megfigyelőként részt vehet, joga van 
napirendjüket előzetesen megismerni, civil szervezetként pedig a tevékenységi területe szerinti 
bizottságtól rendszeresen meghívót is kaphat az ülésekre, ha a részvételi szándékát hivatalosan 
bejelenti. A részvételt csak felülről nem lehet kezdeményezni. 
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Hogy a helyi hatalom mennyire nyitott, vagy elzárkózó az „alulról jövő kezdeményezések” vagy 
a civil kontroll irányában, az attól is függ, hogy mennyire erős, tagolt, jól szervezett a helyi civil 
társadalom. Nincs is kivel egyeztetni pl. egy iskola-összevonásról, ha az iskolaszéket létre sem 
hozták. Mindenképpen egy súrlódásokkal teljes, kétoldalú tanulási folyamatra számíthat az a 
szervezet, amelyik ebben a szerepben úttörő vagy első fecske a helyi közegben. A bizalmatlanság 
a döntéshozók és a polgárok között eleinte majdnem természetes, de mindenképpen kölcsönös, 
ezen túl kell jutni az együttműködés során.
Az érdekérvényesítés sikere azon is múlik, hogy az érintettek véleményét sikerül-e profi módon, 
szakmai és politikai szempontból is értékelhető módon megjeleníteni a döntéshozók felé. Lehet 
akármilyen jószándékú és a helyi szereplők bevonására törekvő az a szakértő, akit pl. egy 
kistérségi stratégia vagy egy településfejlesztési koncepció vagy egy nagy EU-s program elkészíté-
sére kérnek fel, ha a helyi társadalmi környezetben nem talál olyan szervezeteket, akik képesek 
lennének a helyi tudást a közös munka érdekében mozgósítani.
Ernst Schumacher azt írja A kicsi szép című könyvében, hogy a jól szervezett közösség tanult, szer-
vezett és fegyelmezett. Azoknak, akik közösségi akciót kezdeményeznek, azt kell elérniük, hogy 
az általuk képviselt közösség megfeleljen ennek a három kritériumnak.
Ehhez vezethet el bennünket a Rothman által leírt helyi fejlesztés folyamata is. 

a. Helyi fejlesztés: itt abból az előfeltevésből indulunk ki, hogy a közösségi változásokat 
úgy lehet kieszközölni, ha az emberek széles köre vesz részt helyi szinten a célok 
meghatározásában és a civil cselekvésben.

b. Társadalmi tervezés/szociálpolitika: itt  inkább a problémamegoldás technikai folya-
matát hangsúlyozzuk lényeges társadalmi problémák esetén. A módszer tervezési 
irányultságát az adatok határozzák meg.

c. Társadalmi akció: itt a népesség sértett vagy hátrányos helyzetű rétegének meglétét 
feltételezi, amelyet meg kell szervezni, mégpedig annak érdekében, hogy tagjai a 
szélesebb közösség tudomására hozhassák az erőforrások nagyobb fokú használatára 
vagy az egyenlő bánásmódra vonatkozó igényeiket.

Ha ez sem elég ahhoz, hogy a döntéshozók figyelembe vegyék véleményünket, érdekeinket, akkor 
marad a konfrontáció, a társadalmi akció. Persze van, hogy ez utóbbi hozza össze a jól működő 
közösséget. Mindazok a módszerek, lépések elvezethetnek egy szerves, jól működő közösséghez, 
amely hatékonyan érvényesíti érdekeit. Ez az út a helyi demokrácia érdemi működéséhez.
Ha nem is könnyen... de menni fog!
Az ellenérdekelt fél, az önkormányzati vagy üzleti érdekcsoport rendszerint megpróbálkozik
a megosztás (a társadalmi bázis szétforgácsolása), a kifárasztás (a konfrontációs helyzet 
elnyújtása, időhúzás) és az ügy bagatellizálásának („valójában csak pár ember magánügyéről van 
szó...”) taktikájával.
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Ezekre fel kell készülni. A tapasztalat azt mutatja, hogyha egy közösség tagjainak személyes 
életét befolyásoló „nagy ügy” keletkezik – akár alulról, akár fölülről kezdeményezve – akkor az 
érintettek többnyire elég szervezettek tudnak lenni ahhoz, hogy:

 ∙ kapcsolatrendszerüket mozgósítva a szükséges szakmai és jogi ismereteket megszerez-
zék,

 ∙ a döntéshozatali eljárásrend betartását, a döntéshozatali folyamat szükséges, minimális 
nyilvánosságát megköveteljék,

 ∙ a közösségi igényeket és szükségleteket jogi és szakmai szempontból is helytálló 
formában fogalmazzák meg, azaz, hogy olyan minőségű javaslatot nyújtsanak be a 
döntési jogosultsággal rendelkező testületeknek, amit valóban napirendre lehet tűzni.

És a tapasztalat szerint, ha kell, mindezt sokkal gyorsabban képesek megtenni az érintett közös-
ség tagjai, mint a hivatali apparátus.

Forrás: Rajtunk múlik! Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön? 8-9-10. oldal – Közös-
ségfejlesztők Egyesülete, Budapest 2006

Közös játék: Átkelés nitroglicerinnel

Célok: A csapatmunka javítása. A csoport bevonása egy problémamegoldó gyakorlatba. Megmoz-
gatja a versenyzők agyát és felpezsdíti a vérét. A csapatmunkára, a tervezésre és a kommunikáci-
óra összpontosít.
Eljárás: 

 ∙ Fel kell szerelni egy lengőkötelet, amely lehetővé teszi csapatoknak, hogy áthintáz-
zanak rajta a fáról egy kijelölt területre, a „folyópartokra”. Miután kiválasztottunk 
egy alkalmas faágat (ellenőrizzük, hogy elég erős legyen), kössük rá biztonságosan a 
kötelet. A kötélnek elég  hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy átérjen a „folyópartoknak” 
nevezett területig.

 ∙ Dolgozzuk ki azt a kívánt irányt, ahová a résztvevőknek át kell hintázniuk. A hintázó 
hely mindegyik végénél helyezzünk el egy hosszú deszkát vagy madzagot a földön, 
hogy megjelöljük a „folyó partjait”. Ha madzagot használunk legjobb, ha két cölöpöt 
helyezünk el mindkét „folyóparton”, ezekhez kössük hozzá a madzagot, majd erősít-
sük meg a kötést úgy, hogy a madzag kifeszüljön.

 ∙ Töltsük meg vízzel mindegyik csapat vödrét úgy, hogy a felső szegélye alatt kb. 2-3 
cm-ig érjen. Ez lesz az ő „nitroglicerines” vödrük.
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 ∙ Amint kialakultak a csapatok, el kell igazítani őket a gyakorlattal kapcsolatban. Az 
eligazítás megközelítőleg a következőképpen játszódhat le:
„Egy isten háta mögötti helyen járnak, és nemesfémek, valamint drágakövek után 
kutatnak. A csoportjuk ásott valamennyit és az a barlang, amelyben ők tartózkodtak, 
részben beomlott. A csoportjuknak sikerült kijutnia, de sajnos még mindig vannak 
bennrekedt emberek. Az egyedüli reménységünk az, hogy ha felrobbantják a beomlott 
romokat. A kis csoportnak sikerült visszajutnia az alaptáborukhoz és megszerezni onnan 
ezt a vödör nitroglicerint. Most vissza kell menniük a barlang területéhez. A probléma 
most már az, hogy át kell kelniük egy folyón, amelyben hemzsegnek a krokodilok. 
Van egy kötél, amelynek segítségével áthintázhatnak a folyó fölött. Úgy kell átvinnie a 
vödröt (és tartalmát) a folyó fölött, hogy nem szabad egy cseppet sem kilötyögtetnie 
belőle. Ezen kívül át kell juttatni itt az egész csapatát is. Ha véletlenül kilötyögtet a 
vödörből, akár csak egy csöppet is, akkor vissza kell menni és újból kezdeni az egészet. 
Ha valaki hozzáér a folyó felszínéhez, megeszik a krokodilok. Ha ez ismételten megtör-
ténik, akkor az egész csapatnak újra kell kezdenie a versenyt. Az első versenyfeladata 
az, hogy elérje a kötelet, amely a folyó felett lóg középen. Ne feledjék, hogy senkinek 
nem szabad érintenie a víz felszínét.”

 ∙ Ha befejeztük a gyakorlatot, le kell vezetni a vitát olyan témákról, mint a csapatmunka 
és a problémamegoldás. Esetleg ki lehet beszélni a szerepeket. Ki vált vezetővé? Kire 
hallgattunk stb.?

Segédeszközök: Egy magas fa olyan ágakkal ahová fel lehet kötni a lengőkötelet. Egy hosszú kö-
tél (a lengőkötél), amely elég erős ahhoz, hogy elbírja a legnehezebb résztvevőt is. Két darab 4-6 
méter hosszú gerenda, deszka, vagy valami madzag, amellyel ki lehet jelölni a „folyó partjait”. 
Egy vödör víz, a „nitroglicerin”. Plusz víz, amivel utána lehet tölteni a vödröt.
Szükséges felkészülés: 15 perc.
Időigény: 30-60 perc.
Térbeli feltételek: Természetben játszható feladat.
Résztvevők száma: Csoportonként, de egy nagy csoportban is végezhető feladat.
Megjegyzés: Nincs

Forrás: Gary Kroehnert: Szabadtéri tréning-gyakorlatok, Gyula Z-Press Kiadó Kft. 2004.



61

Közös munka: Mit gondolsz, mi most a Komáromi Városi Diáktanács 
feladata és annak határai?

Cél: Saját élményen alapuló fogalomalkotás.
Eljárás: Párbeszédkörök. A résztvevők két kiscsoportra osszuk. Minden csoport azonos témát kap 
megbeszélésre, melyre 20 perc áll a rendelkezésre. 
Témakör: Mi a települési gyermek és ifjúsági önkormányzatok, a diákönkormányzatok feladatai, 
határai.
Segédeszközök: Papírok, tollak, asztalok, székek.
Szükséges felkészülés: Nincs.
Időigény: Kb. 20 perc, a közös megbeszélésre újabb 20 perc.
Térbeli feltételek: Kényelmesen körülülhető asztalok székekkel.
Résztvevők száma: két kis csoport.
Megjegyzés:

 ∙ Cél az, hogy a különféle álláspontokat, ismereteket, tapasztalatokat meghallgassuk, 
azokat megértsük, s azokból tanuljunk.

 ∙ A párbeszéd a résztvevők kölcsönös bizalmát, egymás iránti tiszteletét, önbecsülését, 

magabiztosságát, nyelvi- és vitakészségi jártasságát növeli.
 ∙ Mindenki egyenlőként, aktívan részt vesz a folyamatokban.
 ∙ A párbeszédnek nincs semmi nyíltan vagy titkosan előre tervbe vett, vagy elvárt 

eredménye.
 ∙ Az önképzőkör a résztvevőket szellemileg felszabadítja, és önbizalmukat növelve 

megerősíti.   

Varga A. Tamás – Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés, 101 oldal - Magyar Művelődési Intézet, 1998.

A témákról összegyűjtött gondolatok összegzése:

A VDT elsődleges célcsoportja jelenleg: az általános- és középiskolai korosztály.
Közvetett célcsoportja: Komáromban élő 10-28 év közöttiek.

A VDT közvetlen feladata: 
 – Híd szerep az iskolák és önkormányzat között a megfelelő információ a  működésről (előtte 

hír, alatta tudósítás, utána dokumentálás) elsősorban a korosztályokat érintő akciókról.
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 – Ötletek gyűjtése, folyamatos párbeszéd a korosztállyal és a döntéshozókkal a korosztályt 
érintő döntések előkészítésében.

 – Nyitottság a külvilág felé - barát, szövetséges stb. bevonása az együtt gondolkodás a 
működés érdekében.

 – Fejlődési lehetőség egyik iránya a szabadidős tevékenységek, programok szervezése, 
kezdeményezése.

 – Példamutatás és – követés.
 – Döntések, s azokért a felelősség vállalása.

A VDT közvetett feladata:
 – Önkéntesek bevonása akciókra, az önkéntesség népszerűsítése, az iskolai önkéntességben 

való aktív részvétel.
 – Nyári munka közvetítése, segítése.
 – Segítség a pályaválasztásban. 
 – Szabadidő hasznos eltöltése.
 – Kapcsolatépítés, partnerek bevonása, építése.

VDT a felnőtt társadalom szemszögéből:
 – Lusták, nem érdekli őket semmi, vagy csak a hülyeség érdekli őket. Előítéletesség a felnőt-

tek részéről! Cél az előítéletesség lerombolása → ennek módszere lehet a közösségépítés 
→ Kell egy hely!, ahol a fiatalok „alkothatnak”, ahol otthonra találnak. A feladat adott, a 
megvalósítás csak rajtunk múlik!

 – Felelőtlenek. Cél, az őszinteség, hitelesség, a vállalt feladatokban való elköteleződés és 
kitartás erősítése korosztályunkban.

 – Fiatalok, komolytalanok. „Ha megfeszülsz, akkor sem válthatod meg az egész világot!” – 
Cél, hogy csak annyit vállaljunk, amit érdemben és erőben meg tudunk valósítani.
→ Cél, hogy a VDT programok jó ügyért szülessenek, kapjanak hatásos nyilvánosságot, 

ne legyenek kirekesztőek, ellentéteket szülő és a személyiségi jogokat sértőek. A 
kezdeményezés mindig közösségépítésen alapuljon, a megvalósítás legyen a tagokra és 
résztvevőkre nézve aktivizáló, intenzív.

A VDT tagok gondolatai a saját szervezetükről és működtetéséről: 
 ∙ A települési gyerek- és ifjúsági önkormányzatok feladata egy adott településen belül 

meghatározott korosztály (pl. 10-28 éves korig) saját képviselő-testülete.
 ∙ Célja az adott ifjúsági korosztály érdekeinek képviselete és érdekérvényesítése, s 

együttműködése a helyi, települési képviselő-testülettel.
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 ∙ Ideális esetben alulról szerveződő választott testület, a korosztály maga választhatja 
meg képviselőit.

 ∙ Cél az alulról szerveződés, hogy a korosztály valóban maga választhassa meg vezetőit, 
- a gyakorlat jelenleg ezzel ellentétes. Általában a fenntartó iskola nevelő testülete 
határozza meg – nyújtja be igényét arra, - hogy ki legyen a „képviselő”. 

 ∙ Az önkormányzat és az iskolák és vezetőik, tanáraik gondolatában a VDT a szabadidős 
tevékenységek segítésében való részvételt, települési rendezvényeken való reprezentá-
lást, esetleg együttműködést jelent. Elmarad az együtt gondolkodás a fiatalok bevonása 
a településen folyó, korosztályt érintő döntések előkészítésébe.

 ∙ Ideális esetben külső, felnőtt (ifjúság-) segítőt tud(hat) maga mellett.
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Ezt az egyszerű egyenletet két tényező bonyolítja:
1. Mely jogokat köteles az állam az állampolgárainak biztosítani, és milyen alapon?
2. Mi történik azokkal a polgárokkal, akik valamilyen okból nem élvezik annak az ország-

nak a védelmét, amelyben élnek?
Az állampolgári felelősségvállalás és az emberi jogi elmélet két ponton is közvetlenül kapcsolódik 
egymáshoz.

1. Attól még, hogy minden egyén rendelkezik alapvető emberi jogokkal, senki sem
 viselkedhet úgy, ahogy az neki tetszik. Csak addig viselkedhet bárki tetszése szerint,
 amíg ez nem sérti más egyének emberi jogait. Tehát egy dolog biztosan beletartozik
 a jó állampolgárság fogalmába: az állampolgároktól megkívánja, hogy tiszteljék mások
 emberi jogait.
2. A második kapcsolódási pont a következőképpen foglalható össze. Az állampolgárság
 elválaszthatatlan attól a ténytől, hogy az egyének közösségekben élnek. Nem beszé-

lünk lakatlan szigetek állampolgárairól, mert egy állampolgár nem pusztán egy adott 
ország vagy régió lakosa. Az állampolgár alapvetően annak a társadalomnak a tagja, 
amelyik az adott térséget lakja. Ha tehát olyan társadalmakat akarunk építeni, amelyek 
tiszteletben tartják az emberi jogokat, akkor ez újabb megkötést jelent arra nézve, 
ahogyan az adott társadalomban élő egyéneknek viselkedniük kell.

XII. Rajtunk is múlik
„Senki sem születik jó állampolgárnak, ahogy egyetlen államban sincs magától értetődő demok-
rácia. Sokkal inkább igaz az, hogy mind a kettő folyamat, amely egy életen át keresztül tart és 
fejlődik. A fiatalokat születésüktől kezdve be kell vonnunk ebbe a folyamatba.” 
Kofi Annan

A legegyszerűbb megközelítés szerint…
A legtöbb ember ma valamelyik nemzetállam törvényes állampolgárának számít, aminek
következményeként bizonyos jogok és előjogok birtokosa. Az állampolgárság egyúttal bizonyos 
kötelezettségekkel is jár, attól függően, hogy egy állam mit vár el a törvénykezése alá tartozó 
egyénektől. Az állampolgárok eleget tesznek bizonyos kötelezettségeknek, aminek ellenében 
elvárhatják legfontosabb érdekeik védelmét. Legalábbis ennek így kellene lennie.

Bonyodalmak…
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2. Az egyenlőség elve: mindenkinek egyenlő esélye kell, hogy legyen az embereket érintő 
döntések befolyásolására.

Az elképzelés jó…

A gyakorlatban persze nem lehetséges, hogy minden egyes ember részt vegyen a társadalom
szabályalkotó folyamatában, és nem is mindenki akarna ennek részese lenni. Így számos
országban olyan rendszer működik, amelyben az állampolgárok képviselőket jelölnek ki, hogy 
azok a nevükben döntéseket hozzanak. Elvben minden állampolgárnak egyenlő lehetősége van 
annak az embernek a kiválasztására, aki véleménye szerint a legjobban képviseli majd az érdeke-
it, így az egyenlőség elve nem sérül.
Néhány szempontból igenis elmondható, hogy az emberek a képviseleti demokráciákban is
ellenőrzik a törvényhozási folyamatot. A kérdés vizsgálatakor az ideális modellt fogjuk alapul 
venni, még akkor is, ha ez nem feltétlenül felel meg számos ország politikai realitásának.
Ám segítségünkre lehet a problémák meghatározásában, és ötleteket adhat a megoldásukhoz.

1. Az emberek azáltal befolyásolják a törvényhozási folyamatot, hogy ők választják azo-
kat, akik aztán a törvényeket hozzák. Elméletben a választások alkalmával az emberek 
érdekeik képviseletére különböző lehetséges jelöltek közül választanak. Így lehetőségük 
van annak a személynek a megválasztására, aki legközelebb áll saját érdekeikhez.

Miért épp a demokrácia?

A demokrácia az emberek egy csoportjára vonatkozó szabályok meghozatalának egy módját
jelenti. Maga a szó a görög démosz (emberek) és krátosz (hatalom) jelentésű szóból ered. Ebből 
következően a demokráciát gyakran „a nép uralmának” is nevezik. Másként megfogalmazva, a 
demokrácia olyan szabályalkotási rendszer, ahol a szabályokat azok az emberek alkotják, akiknek 
aztán ezeket a szabályokat be kell majd tartaniuk.
Vajon létezhet-e ilyen rendszer a valóságban, és lehet-e valóban jó útja a döntések meghozatalá-
nak? Vajon hogyan és miért született meg eredetileg a demokrácia ötlete, és ma miért gondolja 
úgy a legtöbb ember és a legtöbb ország, hogy ez az egyetlen, megfontolásra érdemes rendszer? 
Van annak értelme, hogy mindenki uralkodjon?

A demokrácia két fontos alapelv megvalósításának figyelembevételére épül, és ez az, ami
segíthet megmagyarázni népszerűségét.

1. Az egyén autonómiájának elve: senkire sem lehet rákényszeríteni mások által hozott
 szabályokat.
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2. A politikusoknak mindig számolniuk kell az újabb és újabb választásokkal. A két vá-
lasztás közötti időszakban a törvényhozóknak észben kell tartaniuk, hogy a következő 
választások alkalmával a választók ítéletet mondanak addigi teljesítményükről. Így a 
politikusok nem fognak késztetést érezni olyan törvények meghozatalára, amelyek az 
emberek többségének elfogadhatatlanok lennének. Ez is a (hallgatólagos) ellenőrzés 
egy formája.

3. Elméletben az állampolgároknak számtalan lehetőségük, csatornájuk van arra, hogy
 egyes törvényekkel, intézkedésekkel való elégedetlenségüket, aggodalmukat aktívan
 kifejezzék, és tudassák a képviselőjükkel, hogy az adott témát napirenden kell tartani.
4. Az állampolgároknak, elméletben, arra is lehetőségük van, hogy különböző civil
 szervezeteken, nyomásgyakorlási csoportokon, konzultációs testületeken és a törvény-

hozókkal tartott konzultációkon keresztül pozitívan befolyásolják a törvényhozási
 folyamatot.
5. Végül pedig igaz az is, hogy bárkinek, aki úgy érzi, hogy egyetlen jelölt sem képviseli 

az érdekeit, jogában áll jelöltként elindulni a választásokon.

A XXI. század elejére elég általános lett a demokrácia jelen állapota feletti aggodalom. Ennek
egyik fő oka az állampolgárok alacsony részvételi aránya a választásokon, ami az emberek
alacsony érdeklődésére és közreműködési igényére, hajlandóságára utal, és ami a már korábban 
részletezett módon aláássa a demokratikus folyamat egészét.
Bár ez létező probléma, más tanulmányok arra engednek következtetni, hogy az állampolgári
részvétel más formái, úgymint a civil kezdeményezések, az egyeztető és nyomásgyakorlási
szervezetek egyre erősödnek. A részvételnek ezek a formái éppannyira (ha nem még inkább)
nélkülözhetetlenek a demokrácia hatékony működéséhez, mint a választásokon való részvétel.
Végül is a választási rendszer egy elég nyers módszer annak biztosítására, hogy az emberek
érdekei képviselve legyenek, és az a négy-öt év, ami két választás között eltelik, túl hosszú idő 
ahhoz, hogy a kormány számonkérésével várjunk. Az embereknek rövid az emlékezetük!
Van két olyan további probléma is, amely a képviseleti demokrácia modelljéhez kapcsolódik,
és mind a kettő a kisebbségek érdekeit érinti. Az első probléma az, hogy a kisebbségek érdekei 
gyakran nem tudnak megjelenni a választási rendszereken keresztül. Néha azért, mert annyira 
kevesen vannak, hogy el sem érik a képviselethez szükséges arányt, de még gyakrabban azért, 
mert a választási rendszerek gyakran a „győztes mindent visz” elv alapján működnek. A másik 
probléma, hogy még ha képviselve vannak is a törvényhozásban, ott is kisebbségben lesznek, így 
nem biztos, hogy elég szavazatot tudnak mozgósítani a többségi képviselők ellenében. Emiatt a 
demokráciát gyakran a „többség uralmának” hívják.
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A gyermekek …

1997-ben Európában megalakították az Európai Gyermekjogi Ombudsmanok Hálózatát. 
A hálózat tagjai között osztrák, belga, dán, finn, francia, magyar, izlandi, litván, macedón, norvég, 
portugál, orosz, spanyol, svéd és walesi ombudsmanokat találunk.
Ma megközelítőleg kétmilliárd gyermek él a világon, ebből 79 millióan az Európai Unió
tagállamaiban, 25 millióan pedig az európai uniós csatlakozásra váró országokban.
1989-ben az ENSZ elfogadta a Gyermek jogairól szóló egyezményt, amelyet azóta az Amerikai 
Egyesült Államok és Szomália kivételével minden államban ratifikáltak. Az Egyezmény mérföldkő-
nek számít a gyermekek jogainak történetében, mert ezen a területen ez az első kötelező érvényű 
nemzetközi jogi eszköz.

Miben áll a Gyermek jogairól szóló egyezmény jelentősége?

Az Egyezmény igen sok változást hozott a gyermekjogok védelmének területén.
1. Ez a világ legtöbb országa által ratifikált emberi jogi egyezmény.

2. Az Egyezmény három alapelve a részvétel, a védelem és a megelőzés. A részvétel elve 
azt jelenti, hogy a gyermek – korától és érettségétől függően – részese a saját sorsát 
érintő kérdések megvitatásának. Ez vonatkozhat jogi, bírósági eljárásokra, az örökbe-
fogadási eljárásra. Az Egyezmény továbbá kimondja a gyermekeknek azt a jogát, hogy 
védve legyenek mindennemű bántalmazástól, erőszaktól, és a jogaikat sértő cselek-
ményektől. Végül, minden más egyezményhez hasonlóan, egyes jogok a potenciális 
jogsértések megelőzésének biztosítékául szolgálnak.

3. Az Egyezmény a gyermeket mint jogalanyt, és nem mint a jog tárgyát tekinti. A 
felnőttek többsége hagyományosan azt tanulja, hogy a gyermekekben a felnőtteknek – 
tanároknak, papoknak, szülőknek, orvosoknak stb. – feltétel nélküli engedelmességgel 
tartozó tárgyakat lásson. Ezzel szemben az Egyezmény úgy tekint a gyermekre, mint 
jogokkal rendelkező emberi lényre, akinek a jogait a felnőtteknek, a társadalomnak és 
az összes, gyermekekkel foglalkozó intézménynek tiszteletben kell tartania. A gyer-
mekekkel ugyanúgy, az emberi méltóságukat tiszteletben tartva kell bánni, egészen 
egyszerűen azért, mert életkoruktól függetlenül ők is emberi lények.

4. A gyermekeket is érintő ügyekben, legyen az bírósági, hatósági vagy más jellegű ügy,
 mindig a gyermek érdekeit legjobban szolgáló döntést kell keresni. A gyermek érdeke
 nehezen megfogható és ellentmondásos fogalom. A gyakorlatra vonatkozóan azt je-

lenti, hogy ha például egy gyermek-elhelyezési eljárás során a bírónak el kell döntenie, 
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kinél legyen a gyerek, akkor több szempontból meg kell vizsgálniuk a gyermek életét 
és az érintett felnőtteket. A döntésnél a gyermek érdekének minden esetben elsőbbsé-
get kell élveznie a felnőttek érdekeivel szemben.

5. Az Egyezmény számos olyan területet megnevesít, amelyeken belül a gyermekek jogait 
tiszteletben kell tartani. Ilyen az oktatás, a jog, az államigazgatás, az igazságszolgálta-
tás stb. Az a gyermek például, akit születésekor a hatóságok nem jegyeztek be, a jog 
számára nem létezik. Így aztán a hatóságok által működtetett iskolák számára sem 
létezik, akik nem veszik fel őt tanulónak, aminek következményeképpen a gyermek 
nem tud iskolába járni. Ez a jelenség számos ország több ezer gyermekét érinti. Az, 
hogy az iskolák „jogi és hatósági nemlétre” hivatkozva visszautasítanak egy gyereket, 
egyértelműen a gyermek oktatáshoz való jogának megsértése.

Az Egyezménynek sok országban tényleges hatása volt, mert ratifikációjával az egyes országok 
kötelessé váltak kiegészíteni vagy megújítani a már létező törvénykezésüket.

A fiatalok szerepvállalása és az ifjúsági szervezetek

Minden országban iskolák, civil szervezetek és egyéb intézmények kínálnak
lehetőséget a fiataloknak arra, hogy tevékenyen bekapcsolódjanak a közéleti ügyekbe.
Helyi szinten pl. környezetbaráttá tehetik otthonaikat, iskoláikat, ifjúsági klubjaikat, és részt
vehetnek a helyi döntéshozó folyamatokban. Regionális és országos szinten befolyásolhatják a 
közéleti és politikai vitákat, például azzal, hogy leveleket írnak, színdarabokat mutatnak be és 
(békésen) tüntetnek az őket érintő kérdések megoldásáért. 
A fiatalok minden szinten kivehetik a részüket, képviselhetik véleményüket internetes
levelezésekkel, kampányok és globális ünnepi alkalmak révén, mint amilyen pl. a környezetvédel-
mi világnap, az Állampolgári Részvétel Hete vagy a Föld napja. 

Az ifjúságsegítő munka leginkább a fiatalok személyiségfejlődésére és társadalmi jártasságuk 
és készségeik fejlesztésére koncentrál, ennek megfelelően a gyakorlatok többsége e célokat 
szolgálta, szemben a hagyományos oktatásban megszokott, tudásközpontú megközelítéssel. A 
fiatalok érdeklődésének felkeltése az aktív állampolgáriság kérdései iránt fontos szempont volt a 
gyakorlatok összeállításánál. Igyekeztünk minél több tapasztalati tanulásra épülő, saját élményt 
adó gyakorlatot alkalmazni, méghozzá elsősorban azok körében, akik a formális oktatás keretei 
között ilyen irányba tett erőfeszítésekre nem igazán fogékonyak.
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További fontos szempont volt, hogy a fiatalokat képessé tegyük arra, hogy az őket érintő ügyek-
ben tevékeny részt vállaljanak. Ebből a szempontból fontosnak tartjuk felhívni arra a figyelmet, 
hogy az ott leírt javaslatok nagy része olyan széles körben elterjedt cselekvési lehetőségekre hívja 
fel a figyelmet, amelyeket sok ifjúsági csoport más területeken is vállalhat. Olyan tevékenységek 
ezek, amelyekben minden fiatal szívesen részt vesz.
Nyilvánvalóan a ma fennálló lehetőségek határozzák meg azt, hogy a jövőben a fiatalok milyen 
mértékben lesznek képesek befolyásolni a döntéseket, és érvényesíteni inkább az egyik, mint 
másik lehetőség választására vonatkozó javaslataikat. Az elsődleges cél természetesen az, hogy 
a fiatalokat olyan embernek tekintsük, akik érdemesek őszinte tiszteletünkre, és ilyen értelemben 
egyenlők a felnőtt társadalom bármelyik tagjával.

Forrás: Kompasz Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez, Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisz-
térium Mobilitás, Budapest 2004.
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XIII. Tendenciák
 ∙ Jellemzően a nagyobb települések (városok) tartanak fenn ifjúsági párbeszédrendszert.
 ∙ Ha a településen nincs civil élet, nagyon nehezen alakul ki ifjúsági közélet.
 ∙ Az önkormányzatok sokszor félreértelmezik az ifjúsági párbeszédrendszer fogalmát 

(fiatal képviselőkön, szülőkön keresztül tartják a kapcsolatot).
 ∙ Nagyon ritkán tárgyalnak a közgyűlések ifjúsági témát, kevés ifjúságkutatás, ifjúsági 

koncepció, cselekvési terv, helyi ifjúságpolitika készül el.
 ∙ A nemzetközi együttműködésekből, testvérvárosi kapcsolatokból sokszor kiszorulnak 

a fiatalok (csak, mint oktatási közösség, esetleg úgy sem kapnak szerepet), nem 
találhatnak ki maguk együttműködési témákat.

 ∙ Az önálló ifjúságpolitika hasznát nagyon kevés település vezetősége érzékeli, látja.
 ∙ Nagyon magas az elvándorlás a kisebb településekről, főként a szakképzettek körében.
 ∙ A többi alrendszerhez képest nagyon kevés pénzzel, kimagasló eredményeket lehetett 

elérni.

Összegzésként:
A fontos dolgok helyi szinten történnek! Ott él a társadalom, a fiatalok. A szomszéd házban, a 
szomszéd utcában, a szomszéd kerületben, sokkal kevésbé a kistérségben, járásban, régióban, 
eurórégióban. Akiknek a legtöbb segítségre és lehetőségre (nem gyámkodásra!) van szükségük, 
azok képesek ezt a legkevésbé kérni.

Forrás: Kátai Gábor: Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeiről 75 - 76. oldal – Belvedere Meridionale 2006
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A tananyag kidolgozását a következő könyvek és kiadványok segítet-
ték:

 – Andrea Mewaldt – Zilvinas Gailius: Ifjúsági csoportvezetők gyakorlati kézikönyve – Nagyító 
Alapítvány, 2005

 – Te is más vagy, te sem vagy más, Képzők könyve, ötletek, segédletek, módszerek és gya-
korlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez (második 
kiadás) – Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatósága 2004.

 – Kátai Gábor: Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeiről – Belvedere Meridionale, 2006
 – Rajtunk múlik! Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön? – 

Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 2006
 – Varga A. Tamás – Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés, Magyar Művelődési Intézet 1998.
 – Ifjúságügy – Ifjúsági szakma, ifjúsági munka, Módszertani Kézikönyv 7, Mobilitás-ISzT-ÚMK 

Budapest 2010.
 – Kiskompasz Kézikönyv, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - Mobilitás Országos Ifjúsági 

Szolgálat, Budapest 2009
 – Gary Kroehnert: Szabadtéri tréning-gyakorlatok, Gyula Z-Press Kiadó Kft. 2004.

 – Jack Rothman: A közösségi beavatkozás megközelítései, Parola Füzetek, 2001. Közösség-
fejlesztők Egyesülete
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