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HATÉKONY SZERVEZETI MŰKÖDÉS AZ IFJÚSÁGI 
SZEKTORBAN



MITŐL MŰKÖDHET HATÉKONYAN EGY 
FIATALOKKAL FOGLALKOZÓ SZERVEZET?



A HATÉKONY MŰKÖDÉS ALAPJAI

• Világosan meghatározott (stratégiai) célok

• Megfelelő célcsoport azonosítás

• Alapos tervezés és előkészítés

• A fiatalok bevonása és annak megfelelő tervezése

• Források megléte

• Megfelelő szakemberek bevonása és feladatkiosztás

• A fiataloktól érkező visszajelzések folyamatos beépítése

• Megfelelően működő kétirányú kommunikáció

• Reakció a változásokra



BEVONÁS- ÉS RÉSZVÉTELI FORMÁK



FIATALOK BEVONÁSA, ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK

• Lawndes & Pratchett – Tiszta részvétel modellje

• Meg tudják csinálni – Megvan a tudásuk és az erőforrásuk is a részvételhez

• Kedvelik —Megvan bennük a részvétel erősítéséhez szükséges kötődés érzése

• Engedélyezett—Lehetőséget biztosítanak számukra a részvételre

• Meg vannak kérdezve —Állami- és civil csatornákon keresztül megkérdezik őket

• Reagálnak rájuk—Látják annak kézzelfogható bizonyitékait, hogy figyelembe veszik a 

véleményüket.



A FIATALOK BEVONÁSA A PROJEKTEK EGY – EGY 
SZAKASZÁBA

1. Helyzetértékelés és elemzés
• A fiatalok problémáinak összegyűjtése

• A helyzetüket meghatározó tényezők

• Erősségeik azonosítása

• Oktatási és képzési igények

• Tudatosság és kapacitásnövelés

2. Tervezés
• Vonzó- és elérhető célok

• Hogyan jutunk el odáig?

• Összehasonlíthatóság az eredeti tervekkel, esetleges rugalmasság

• Felelősségi területek megosztása



A FIATALOK BEVONÁSA A PROJEKTEK EGY – EGY 
SZAKASZÁBA

3. Végrehajtás és ellenőrzés
• Szerepek felosztása

• Vezetői készségek és képességek fejlesztése

• Intézményi keretrendszer fejlesztése

• Ellenőrzés (történt-e előrelépés)

4. Értékelés és felülvizsgálat
• Az elvégzett munka és elvállalt feladatok elvégzésének kiértékelése

• Tanulságok beépítése az elemzés és a tervezés következő szakaszába



RÉSZVÉTELI FORMÁK

• Ke ́pviseleti forma ́k: Ez jelenthet diáko ̈nkormányzatot, hallgato ́i o ̈nkormányzatot, ifjúsági kerekasztalt, diák-polgármesteri posztot, települési gyermek- és

ifjúságio ̈nkormányzatot.

• Ifju ́sa ́gi meghallgata ́s szerveze ́se: Fogado ́o ́ra, nyílt nap a do ̈ntéshozo ́k és a fiatalok részvételével.

• Kutata ́s: Akár megfigyeléses vizsgálat (pl.: a játszo ́terek, a fiatalok által frekventált tarto ́zkodási helyek fiatalok általi átvilágítása), akár fiatalokkal to ̈rténo ̋ kérdo ̋íves

vagy interjús megkérdezés a fiatalokat érinto ̋ kerdésekro ̋l egy adott településen, településrészen.

• Ifju ́sa ́gi projektek: Olyan projekt, amelyek fiataloknak készül és/vagy fiatalok bevonásával to ̈rténik, fiatalok valo ́sítják meg. A legto ̈bb ifjúsági projekt egyúttal

ko ̈zo ̈sségi projekt is, mivel egy ko ̈zo ̈sséget vagy a fiatalok egy csoportját célozza meg.

• Vita ́k, kerekasztal besze ́lgete ́sek szerveze ́se.

• Eseme ́nyek fiatalokkal, és általuk szervezve

• Ifju ́sa ́gi iroda: A fiatalok részt vesznek az ifjúsági iroda (ház, pont, szolgáltato ́ tér stb.) műko ̈dtetésében.

• Ifju ́sa ́gi szervezet le ́trehoza ́sa, mu ̋ko ̈dtete ́se: a civil szervezeti létben sokféle mo ́dszer és tevékenységi forma ismerheto ̋ meg.

• Strukturált Párbeszéd



JÓ GYAKORLATOK



EGYÉB JÓ GYAKORLATOK

• Önkéntesakciók

• Társasjátékok

• Demokrácia- érdekképviseleti szimulációs játékok

• Ifjúsági média oldalak

• Közösségi akciók

• Egyéb jó gyakorlatok: https://unp.hu/jo-gyakorlatok

https://unp.hu/jo-gyakorlatok


SZEKTOR- ÉS ÁGAZATKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
LEHETŐSÉGEK, SZAKMAI (ÖN)FEJLESZTÉSI 

LEHETŐSÉGEK



ORSZÁGOS HÁLÓZATOK – POTENCIÁLIS 
PARTNEREK

• Erzsébet Ifjúsági Alap

• Civil Közösségi Szolgáltató Központok

• Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak

• Nemzeti Művelődési Intézet

• Mathias Corvinus Collegium

• Pedagógiai Oktatási Központok



SZAKMAI, MÓDSZERTANI SEGÍTSÉG (MAGYAR 
NYELVEN)

• Ifjúsági munka – www.unp.hu (Ifjúságszakmai honlap)

• Youthwiki - https://national-

policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/hungary/overview

• Tempus Közalapítvány Tudástár - https://tka.hu/tudastar

• YZ – A fiatalság legfrissebb folyóírata - https://ifjusagitanacs.hu/projekt/y-z-a-fiatalsag-

legfrissebb-folyoirata/

• Ifjúsági Partnerság – Alapok sorozat – https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-

partnership/essentials

http://www.unp.hu/
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/hungary/overview
https://tka.hu/tudastar
https://ifjusagitanacs.hu/projekt/y-z-a-fiatalsag-legfrissebb-folyoirata/
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/essentials


SZAKMAI, MÓDSZERTANI SEGÍTSÉG (ANGOL 
NYELVEN)

• European Youth Portal - https://europa.eu/youth/home_en

• Coyote Magazine - https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/home

• Az EurópaTanács egyéb ifjúsági munkához és ifjúságpolitikához kapcsolódó kiadványai -

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/publications

• Europe Goes Local - https://www.europegoeslocal.eu/good-practices-results/

• Democracy Reloading - https://democracy-reloading.eu

https://europa.eu/youth/home_en
https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/home
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/publications
https://www.europegoeslocal.eu/good-practices-results/
https://democracy-reloading.eu/

