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A FIATALOK RÉSZVÉTELÉNEK LEGFONTOSABB
ESZKÖZEI:
• A részvételre oktatás
• Az információk eljuttatása a fiatalokhoz
• A fiatalok programjainak és kezdeményezéseinek támogatása

• A fiatalok szervezeteinek támogatása
• A fiatalok részvétele civil szervezetekben
• A fiatalok részvétele a helyi és regionális ügyekben
• Ifjúsági tanácsok, ifjúsági parlamentek és fórumok támogatása

MILYEN KLASSZIKUS FORMÁI VANNAK A FIATALOK
RÉSZVÉTELÉNEK?

RÉSZVÉTELI FORMÁK
•

Képviseleti formák: Ez jelenthet diákönkormányzatot, hallgatói önkormányzatot, ifjúsági kerekasztalt, diák-polgármesteri posztot, települési gyermek- és ifjúsági
önkormányzatot.

•

Ifjúsági meghallgatás szervezése: Fogadóóra, nyílt nap a döntéshozók és a fiatalok részvételével.

•

Kutatás: Akár megfigyeléses vizsgálat (pl.: a játszóterek, a fiatalok által frekventált tartózkodási helyek fiatalok általi átvilágítása), akár fiatalokkal történő kérdőíves
vagy interjús megkérdezés a fiatalokat érintő kerdésekről egy adott településen, településrészen.

•

Ifjúsági projektek: Olyan projekt, amelyek fiataloknak készül és/vagy fiatalok bevonásával történik, fiatalok valósítják meg. A legtöbb ifjúsági projekt egyúttal
közösségi projekt is, mivel egy közösséget vagy a fiatalok egy csoportját célozza meg.

•

Viták, kerekasztal beszélgetések szervezése.

•

Események fiatalokkal, és általuk szervezve

•

Ifjúsági iroda: A fiatalok részt vesznek az ifjúsági iroda (ház, pont, szolgáltató tér stb.) működtetésében.

•

Ifjúsági szervezet létrehozása, működtetése: a civil szervezeti létben sokféle módszer és tevékenységi forma ismerhető meg.

•

Strukturált Párbeszéd

CSATORNÁK, FELÜLETEK A MEGSZÓLÍTÁSRA
• Közösségi média oldalak és felületek
• Online és offline csoportok
• Hirdetések (mára már online)
• Iskolákon keresztül
• Partnerekkel együttműködve (pl. civil szervezetek, különböző hálózatok)
• IKSZ (belépő szint)
• Programokon keresztül
• Fórumok, részvételi szervezetek

FIATALOK BEVONÁSÁNAK TERVEZÉSE
• A fiatalok elérésének megtervezése (csatornák)
• Milyen eszközökkel történik a fiatalok bevonása?
• Milyen partnerekkel működnének együtt (amennyiben lenne ilyen)?

• Hogyan épül fel a bevonás és a részvétel folyamata?
• Mivel motiválják a fiatalokat, milyen motivációt feltételeznek róluk?

A KÖZÖSSÉG- ÉS HÁLÓZATÉPÍTÉS ALAPJAI
A közösségfejlesztés (és így az ifjúsági közösségeké) célja a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A végső cél, hogy
mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi – és társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye - lehetősége saját
életfeltételeinek javítására és képes legyen a kooperációra.
A közösség öt funkciója az életünkben:
•

A szocializáció, melyen keresztül a közösség bizonyos értékeket olt tagjaiba, olyanokat, amelyek leginkább az adott kultúrában érvényesek.

•

A gazdasági boldogulás: a közösség biztosítja tagjainak a megélhetést.

•

A társadalmi részvétel: A közösségben biztosítja tagjai számára a társasági, társadalmi életlehetőségét, a jogok és kötelességek gyakorlását.

•

A társadalmi kontroll is a közösség funkciója. A kontroll alapját a közösség értékei és normái jelentik, valamint a köz ügyei iránti elkötelezettség
és felelősség.

•

A kölcsönös támogatás, s az ahhoz vezető együttműködés, mely folyamat segítségével a közösség tagjai megvalósítják azokat a feladatokat,
amelyek túl nagyok, vagy túl sürgősek ahhoz, hogy egy egyedülálló személy kezelni tudja. E funkciót a szolidaritás funkciójának is szokták nevezni.

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSNEK 7 FŐ FÁZISA
VAN....
• 1. Új mozgások létrehozása. Ez a lakosság és szervezeteinek bevonását jelenti: az érintett
körzet megszervezését, a kapcsolatfelvételt, majd a kommunikáció kereteinek kialakítását.
• 2. A helyzet feltárása. Ez a fázis társadalmi-gazdasági diagnózis létrehozása, melynek
felállításában a közösség nem-szakember tagjai is aktív szerepet vállalnak. A legfontosabb a
közösség önmagáról való tudásának feltárása és a problémák azonosítása, de lényeges a
helytörténeti, településszociológiai, statisztika, valamint a szakterületi és fejlesztési anyagok
feltárása, s e tudás közösségi használatba vétele is.
• 3. A közösség véleményének, késztetéseinek és cselekvési potenciáljának
feltárása és a problémák mellé rendelése. A folyamatot nem a szervező̂/fejlesztő, hanem –
szükség esetén, az ő̂ segítségével – a közösség maga végzi.

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSNEK 7 FŐ FÁZISA
VAN....
• 4. A feltáruló feladatok közös rangsorolása, a problémamegoldó folyamatok tervezése, a cselekvési
terv és az önsegítő projektek készítése.
• 5. „Intézményépítés”, azaz új szokások és szervezetek életre segítése a helyi közösségben, új közösségi
szervezetek megalakulása, képzések, a cselekvéshez szükséges attitűd kialakítása és a technikák elsajátítása,
különböző helyi tevékenységek (projektek) beindulása, információs rendszer kialakítása, a nyilvánosság
fórumainak létrehozása. A nyilvánosság érdeklődésének felkeltése, PR-tevékenység. Az önszervező folyamatok
életben tartása, segítése.
• 6. A partnerek megkeresése és aktivizálása: kapcsolatszervezés, hálózatépítés a helyi, országos és
nemzetközi szervezetek között, konfliktuskezelés, érdekérvényesítés.
• 7. A munka koordinálása, az esetleg elakadó megvalósítások tovább lendítése, a megvalósult folyamatok
értékelésének és a továbblépés tervezésének segítése, szakmai segítségnyújtása lokális társadalomfejlesztés
szellemi infrastruktúrájának megteremtésében, a döntéshozók és a jogalkotás befolyásolása.

A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS LÉPÉSEI
I.

A közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés

II.

Helyi cselekvési terv elkészítése

III.

Közösségi akciók, tevékenységek megvalósítása

IV.

Programok, folyamatok megvalósítása

V.

A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumaik fejlesztése

VI.

Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése

