
A fiatalok települési szintű döntésekbe történő bevonását segítő önkormányzati kompetenciák 

Önkormányzatok vagy azokkal együttműködő, fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények érintett munkatársainak, akik feladatuknak tekintik annak elősegítését, hogy a fiatalok települési szinten részt vegyenek 

az életüket érintő döntésekben 

 

KULCSFONTOSSÁGÚ 

FELADATOK / 

KOMPETENCIÁK 

Támogató közeg megteremtése az önkormányzaton belül 

a fiatalok döntéshozatalba való bevonásának érdekében 

A fiatalok, valamint szervezeteik 

és közösségeik segítése az 

önkormányzati döntéshozatalban 

való részvétel érdekében 

Szakpolitikai háttérdokumentumok, stratégiák 

és keretek megalkotása a fiatalok részvételére a 

döntéshozási folyamatokban 

Az ifjúsági részvétel biztosítása, és a 

befolyásuk érvényesítése 

Értékek/attitűdök 

Meggyőződésem, hogy a fiatalok részvétele elengedhetetlen 
a fenntartható demokratikus döntéshozási kultúrában. 

Kész vagyok a kevesebb 

lehetőséggel rendelkező és speciális 

igényű fiatalok bevonására. 

Kiállok a demokratikus értékek, az emberi jogok és 

a törvények betartásának fontossága mint a 
demokratikus berendezkedés alapja mellett. 

Jól érzem magam fiatalok között, és 

nyitott vagyok a programjaikon való 

részvételre. 

Vitába szállok azokkal, akik negatív véleménnyel vagy 

sztereotípiákkal rendelkeznek a fiatalokról. 

Értékelem, fontosnak tartom a 

fiatalok ötleteit és javaslatait. 

A fiatalokra mint a helyi közösségem jelenlegi 

és jövőbéli polgáraira tekintek. 

Képes vagyok egészséges egyensúlyt 

kialakítani a fiatalokkal végzett munkám és 
a magánéletem között. 

Tudás/ismeret 

Követem a fiatalok döntéshozatalban való részvételét érintő 

helyi, országos és európai szintű döntéseket, szakpolitikai 
háttérdokumentumokat. 

Ismerem a helyi közösségben élő 

fiatalok helyzetét, szükségleteit és 
körülményeit. 

Ismerek más, létező gyakorlatokat a fiatalok 
döntéshozatalban való részvételére. 

Tisztában vagyok a projektmenedzsment és 
programmenedzsment alapjaival. 

Tisztában vagyok az önkormányzat ifjúsági területen 
képviselt szakpolitikai irányvonalaival. 

Ismerem a helyi ifjúsági közösséget 

és tisztában vagyok annak 
sokszínűségével.  

Tisztában vagyok a fiatalok döntéshozási 

folyamatokban való részvételének elméleti 
alapjaival és modelljeivel. 

Ismerem azokat a pénzügyi eszközöket 

(támogatások, források, programok), 
amelyek támogatják a fiatalok részvételét. 

Készségek 

Képes vagyok a fiatalok döntéshozásban való részvételének 

fontosságát képviselni a közalkalmazottak és a politikai 
képviselők körében 

Támogatom a fiatalok 

szerepvállalásának erősítését a 
döntéshozatalban való részvételben. 

Képes vagyok visszajelzést adni és fogadni, 
valamint tanulni a hibákból.  

Terjesztem a fiatalok részvételének 

eredményeit a közösség széles körében. 

Együtt tudok működni a releváns társadalmi 

szereplőkkel különböző szinteken a fiatalok 

döntéshozásba való bevonásának javítása érdekében. 

Képes vagyok a fiatalokkal 

egyenrangú partnerként és a 

kölcsönös bizalom jegyében 

kommunikálni és együttműködni.  

Képes vagyok stratégiák és tervek kialakítására 

a fiatalok döntéshozási folyamatokban való 

részvételének biztosítására. 

Megfelelő digitális eszközöket és 

felületeket használok a fiatalok 
döntéshozatalban való részvételének 

fejlesztése érdekében. 

 

Szervezeti környezet 

Az önkormányzati képviselők elismerik és támogatják a 

fiatalok részvételét a döntéshozási folyamatokban. 

A fiatalok és szervezeteik készen 

állnak és képesek a döntéshozatalban 
való részvételre. 

Az önkormányzat kutatásra, háttéradatokra épülő, 

elfogadott stratégiával rendelkezik a fiatalok 
döntéshozási folyamatokba való bevonására. 

Az önkormányzat biztosítja a szükséges 

forrásokat és lehetőségeket a fiatalok 
bevonására a döntéshozatalba. 

Az önkormányzat érintett munkatársai motiváltak, és 

megfelelően képzettek a fiatalok döntéshozási folyamatokba 
való bevonására. 

Vannak elkötelezett ifjúsági 

delegáltak és vezetők, akik már 
aktívan részt vesznek a 

döntéshozatalban. 

Léteznek megfelelő keretek, amelyek biztosítják a 

fiatalok részvételét a döntéshozási folyamatokban. 

Az önkormányzat láthatóvá és nyilvánosan 

egyértelművé teszi az elkötelezettségét a 
fiatalok bevonására. 


