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BIATORBÁGY  IFJÚSÁGI  SZOLGÁLTATÁSAINAK KIALAKÍTÁSÁ RA, FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI CSELEKVÉSI TERVE 

 2009 – 2010. 
 
 

AKTIVITÁS, TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEK, ESZKÖZÖK ERŐFORRÁS 
SZÜKSÉGLET FELELŐS HATÁRIDŐ 

1. IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR kialakítása 
IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA 
 
A KÖZÖSSÉGI TÉR MEGHATÁROZÁSA 
Az ifjúsági közösségi tér a gyermekek és a fiatalok közösségi 
tevékenységének, szabadidejük hasznos eltöltésének, az ifjúsági 
közösségek és az ifjúsági szervezetek működésének, valamint 
programjaik megvalósításának keretét biztosító szolgáltatás. Ebből 
következően a korosztály számára állandóan elérhető elhelyezést kell 
hogy kapjon úgy, hogy a rendelkezésre álló helyiségeket a célcsoport 
tervszerűen és otthonosan berendezhesse. 
 
A KÖZÖSSÉGI TÉR SZOLGÁLTATÁSAI 
 
a A helyi ifjúság igényei szerinti kulturális, szabadidős programok 
szervezése, 
az ifjúsági közösségek kialakulását és fejlődését elősegítő tevékenység 
folytatása, 
az ifjúság testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségekkel 
kapcsolatos megelőző, figyelemfelhívó programok szervezése, 
(DROGPREVENCIÓ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD, stb.); a hátrányos helyzetű 
és a csellengő gyermekeket és fiatalokat segítő programok szervezése. 
 
AZ IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉRREL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEK 

Alkalmas hely biztosítása: A 
városvezetés, műszaki szakemberek, 
intézményvezetők bevonásával kell 
megtalálni. 

A KÖZÖSSÉGI TÉR 
LEHETSÉGES HELYSZÍNEI 

 
A Karikó János Könyvtár 
melletti szolgálati lakás 
épülete; 
A jelenlegi Családsegítő 
Központ és Gyermekjóléti 
szolgálat épülete, miután az 
intézmény az Egészségházba 
költözik; 
A Sándor-Metternich kastély 
épületének egy része:pl.volt 
TSz iroda. 
A FIFIKE bérleményéhez 
betársulni. 
Egészségház megfelelő 
szintje (pl. tetőtér) 
Szily kastély egy része. 

A kijelölt épület 
megépítése vagy 
felújítása. 
Részfeladatok, 
kétkezi, vagy egyszerű 
szakmunka végzésébe 
az érintett korosztályt 
szervezetten be lehet 
vonni, pl. felújítás 
esetén. 

Polgármester 2009. 
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A gyerekek és fiatalok által jól, közterületről megközelíthető helyen 
működik. 
Minden politikai szervezettől független, politikai ideológiáktól mentes.  
Legalább 50 m2 alapterületű és legalább két, a közösségi programok 
megszervezésére alkalmas helyiségből áll. 
Az ifjúsági közösségi tér helyszíne megfelel az alapvető higiénés 
feltételeknek és rendelkezik a közösségi programok megszervezéséhez 
szükséges alapvető infrastruktúrával. 
Szolgáltatásait, programjait a gyermekek, tanuló és dolgozó fiatalok 
szabadidejéhez igazodva szervezi. 
Szolgáltatásai, programjai a célcsoport tagjai számára 
megkülönböztetés nélkül elérhetők, illetve igénybe vehetők, azokba a 
gyermekek és a fiatalok, diszkrimináció nélkül bekapcsolódhatnak. 
 
A KÖZÖSSÉGI TÉR ALAPELVEI 
 
Kiszámíthatóság, állandóság; rendszeres, napi nyitvatartás; 
 „Háttér”; a különböző kulturális, szabadidős programok és az 
önszerveződések számára 
Az Európai Unió IFJÚSÁG 2007-2013 PROGRAMJÁHOZ való 
kapcsolódás 
Az Ifjúsági Program ALPROGRAMJAI: 
Nemzetközi ifjúsági cserék; 
Csoportos ifjúsági kezdeményezések; 
Európai Önkéntes Szolgálat; 
Fejlesztő projektek. 
Partnerség, együttműködés a helyi, regionális, országos, európai ifjúsági 
szervezetekkel. 

 

2. KULTURÁLIS, SZABADIDŐS, SPORT programok szervezése 

 
Környékbeli települések kulturális 
eseményeinek figyelése, a célcsoport 
programokra szervezése. 

Éves költsége: 200 
eFt 

 
Ifjúságsegítő Programterv 

szerint 
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Játék-, és sporteszközök 
(csocsóasztal, biliárdasztal, darts, 
ping-pong asztal, labda, társasjáték. 
 

 
IFJÚSÁGI KLUB MŰKÖDTETÉSE. Fórumok a korosztályt érintő kérdésekről (drog, 
szexualitás, párkapcsolati kérdések, viselkedéskultúra, játékos időtöltés, stb) Tervezett 
klubok:: rajz- és modellező, filmklub, csillagászklub, kézműves klub. 
 

. 
Író-, rajzeszközök; filmek; 
közösségépítő játékok. 
Helyi szakemberek, egyházak 
bevonása. 

250 eFt/év Ifjúságsegítő 

Iskolával 
egyeztetve, 
havi 
rendszeressé
ggel. 

 
Az ifjúság KISGYERMEKET NEVELŐ rétege számára (kismamák) csoportfoglalkozások 
tartása gyermekfelügyelettel. (gyermeknevelés, háztartástan, mentális egészség, 
társadalmi élet, stb.). Játszóházi forma megtartása, kiterjesztése, családi napközikkel 
együttműködés. 
 

Szakkönyvek a gyermekek 
gondozásáról, neveléséről; 
gyermekjátékok; szakemberek 
meghívása; 

Megbízási díj 
szakembereknek: 

100eFt/év 

Gyermekjóléti 
szolgálat 

2008. 
szeptember 

 
KIRÁNDULÁSOK szervezése, lebonyolítása (gyalogos- és biciklitúrák, buszos 
kirándulások), nyári táborok. 
 

Térképek-. 30 eFt/év Ifjúságsegítő 

Havonta 
egyszer 
kirándulás.  
A tábor: 2 x 
1 hét évente. 
 

AZ INGÁZÓ, ILL. CSELLENGŐ fiatalok irányított szabadidejének szervezése, 
lebonyolítása a Faluházzal és a Gyerekjóléttel együttműködésben. 

Kül- és beltéri játékok beszerzése, 
versenyek és közösségi 
elfoglaltságok, vitafórumok 
lebonyolítása, elektronikus írástudás 
terjesztése, filmklubok és egyéb 
klubfoglalkozások (értékrend 
felmutatása, erkölcsi nevelés, etikett, 
stb.) 

Meglévő eszközök 
használata, szülői 
háttér bevonása, 

szponzorok keresése, 
pályázati források, a 

korosztály saját 
munkája kb. 150 

eFt/év 

Ifjúságsegítő 

A közösségi 
tér 
kialakítása 
után 
lehetséges a 
felkeresők 3-
4 óráig való 
lekötése. 

TANULMÁNYOK MINŐSÉGÉNEK emelése. Tanulási technikák elsajátítása, együtt-
tanulás a 6-8. osztályosok körében. 

Iskolai és az Ifj. Közösségi tér 
kereteiben, szakembereivel, napi 1 
óra időben. 

Szakemberek 
tiszteletdíja, 
jutalmazása. 

Ifjúságsegítő 
2009-től 
folyamatosa
n. 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


PÁLYAVÁLASZTÁSRA FELKÉSZÍTÉS. Pályaválasztási tanácsadás, felvételi módokról 
tájékoztatás. A helyi iparosok bevonása az egyes szakmák megismertetésébe. 

Helyi iparosok felkeresése, 
meggyőzése, motiválása. 
Pályatanácsadó megbízása. 
Iskolában lenne helye a már 
meglévő pályaválasztási formához 
kapcsolódóan. 

Megfelelő hely, 
tanácsadó díja. 

Ifjúságsegítő 
együttműködés
ben az iskola 
igazgatójával. 

2008/2009-
es tanévtől. 

KÖZÉPISKOLÁSOK TANULMÁNYÁNAK SEGÍTÉSE konzultációs lehetőséggel, 
korrepetálással. 
SZAKEMBERKÉPZÉS ELŐSEGÍTÉSE: A helyi iparosok bevonása a szakképzésbe, 
gyakorlati helyekre vállalkozás előmozdítása. 

A közösségi tér kereteiben, 
kiszámítható módon, megfelelően 
képzett helyi szakemberekkel (tanár, 
iparos). 

Helyiség és 
tiszteletdíj. Ifjúságsegítő 2009. jan.-

tól. 

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ DIÁKOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK 
SEGÍTÉSE. A tanulmányaik során megírandó szemináriumi dolgozatok, tudományos 
munkák, szakdolgozatok, stb. elkészítéséhez segítségnyújtás adatszolgáltatással, 
konzultációval. A munkák témájának kapcsolódnia kell Biatorbágyhoz. A meglévő 
pályázati rendszerbe történő bekapcsolódás segítése (Bursa Hungarica, Biatorbágyi 
Diákokért Közalapítvány)  

A diák lehetőséget kap arra, hogy 
használja a helyi intézmények 
adatait, a gyakorlatban működő 
szakemberek tapasztalatát.  

 

Önkormányzat 
vezetője, 
Hivatalvezető, 
intézményveze-
tők 

Folyamatos. 

IFJÚSÁGI NAP MEGTARTÁSA a Biatorbágyi Napok rendezvénysorozatához 
kapcsolódva. 

Helyi ifjú zenészek szereplése, 
koncert, sport- és szellemi 
vetélkedők, játékok. Ezekhez 
színpad, eszközök. Az eddig bevált 
időpontban, és a célcsoport emberi, 
erkölcsi életére is kihatással.javasolt 
a megszervezése. 

Szponzorok 
támogatása. Rezsidíj 
és a vetélkedőkhöz 

eszközök: kb. 500 eFt 
Szponzor hiányában 

1,5 MFt. 

Ifjúságsegítő, 
FIFIKE 

Évente, 
augusztus 
20. utáni 
hétvége. 

SPORTRENDEZVÉNYEK szervezése az eddig kialakított rendszerhez alkalmazkodva, 
azt kibővítve. Sportkoncepció figyelembevételével. Iskolában napi testnevelés. Pl. 
Karácsonyi Kupa, teremfoci, kirándulás, ping-pong bajnokság, street-ball, 
önkormányzati sportnap. 

Tömegsporteszközök, labdák, 
ugráló kötelek, stb. 
Helyi ismert sportemberek, 
sportszervezetek, iskola bevonása. 
Aktuális program részeként kerül 
megfogalmazásra. 

Szponzorok 
Egyes 
rendezvények 
felelősei. 

A 
programokn
ál megjelölt 
időben. 

 
AZ ÉV JELES NAPJAINAK, ünnepeinek megünneplése, a település ünnepein tevékeny 
részvétel. 
 

Dekorációs anyagok, kézműves 
anyagok; a kultúra helyi 
szakembereinek bevonása. 

50 eFt/év Ifjúságsegítő Ünnepnapo
k 
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Kulturális, művészeti, tudományos ELŐADÁSOK megszervezése, ezekre történő 
eljutás segítése (színház, koncert, Mindentudás Egyeteme, stb.) 
 

Szervezői munka, jegyek beszerzése. 
Helyi kulturális rendezvényeken 
megjelenés, a kulturális, művészeti 
csoportokba való bekapcsolódás 
elősegítése. 

A jegy árának min. 
50%-os támogatása: 

200e Ft/év. 
Ifjúságsegítő 

A 
meghirdetett 
programok 
szerint, de 
havi egyszer. 

KAPCSOLÓDÁS AZ EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ. Csatlakozás egyéni és 
csoportos csere-kapcsolatokhoz. 

Kapcsolattartás az országos és azon 
keresztül nemzetközi 
szervezetekkel. 
 

 
Programban kiírt 
pályázatokból kb. 

500e – 2 M Ft. 
Szükséges önrész 
biztosítása: 2-500 

eFt. 
 

Ifjúságsegítő 

A beadási 
határidő a 
kiírás 
szerint. 

3. AKTÍV IFJÚSÁGI RÉSZVÉTEL 
 
Két lépcsőben valósítandó meg: 
 
1. Ifjúsági Fórum létrehozása. Tagjai az alábbi szervezetek delegáltjai: 

FIFIKE, Nagycsaládosok, Egyházak ifj. szervezetei, Diák 
Önkormányzat, Egészségügy, Biatorbágy Közbiztonságáért 
Alapítvány ifjúsággal foglalkozó embere. 

 

2. Ifjúsági tanács megalakítása. Az Ifjúsági Fórum már megismert 
tagjaiból választott testület. 

 
IFJÚSÁGI TANÁCS MEGHATÁROZÁSA: 

A fiatalok települési szintű közügyekben való képviselete, a települési 
önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos döntéshozatali folyamataiban való 
részvételét biztosító testület. 
A helyi ifjúsági tanács véleményezi a helyi ifjúsági cselekvési tervet, a 
cselekvési tervben meghatározott esetekben és formában 
közreműködik az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos 
döntéshozatalában, illetve a döntések előkészítésében, 
véleményezésében, az ifjúságot érintő kérdésekben figyelemmel kíséri 
az önkormányzat munkáját, részt vesz a regionális ifjúsági tanács 
tagjainak delegálásában. A helyi ifjúsági tanácsot a településen 

 
Megalakítás hivatalos 
ügyintézésének előkészítése, 
informálódás. 
Ifjúsági referens alkalmazása az 
Önkormányzatnál a tanács 
működésének folyamatossága 
érdekében. 
 

Pályázat útján a 
referens bére. 

1. Ifjúságsegítő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Polgármester 

1 2009. 
március. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 2010. 
május. 
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lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fiatalok választják.  
 

HELYI IFJÚSÁGI RENDELET ALKOTÁSA 
 
Tartalmazza a helyi fiatalok képviseletéről szóló szabályokat, 
különböző támogatási formáit, az ifjúság bevonását a közéletbe, a 
rendelettel kapcsolatos pályázati, oktatási rendszert. 
A rendeletalkotás folyamatában a már meglévő helyi jogszabályok 
áttekintése szükséges az ifjúsági korosztály szemszögéből, ezekre a 
pontokra utalni kell a helyi ifjúsági rendeletben. 
 

 
Munkacsoport megalakítása, 
munkája (Önkormányzat, 
Családsegítő, ifjúság, oktatás, 
egészségügy képviselője, külső 
szakember) 
 

Tiszteletdíj a 
munkacsoport 

számára. 
Polgármester 2010. dec. 

31. 

 
5. KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM LÉTREHOZÁSA 

(KEF) 
A KEF MEGHATÁROZÁSA 
A KEF egy helyi szintű tanácsadó és egyeztető fórum, szakmai 
munkacsoport, melyeket a helyi önkormányzati elkötelezettség és 
központi szakmai valamint pénzügyi támogatás hívott életre. 
Tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma 
visszaszorításában alapvető fontosságú négy terület, a közösség és 
együttműködés, a megelőzés; a gyógyítás, rehabilitáció valamint a 
kínálatcsökkentés szervezeteinek és intézményeinek a munkájában. 
Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására 
törekszik, továbbá arra, hogy ésszerűsítse és koordinálja a helyi szinten 
zajló kábítószer fogyasztást megelőző tevékenységet. Segít a helyi 
erőforrások mozgósításában, összehangolja a helyi szereplők 
tevékenységét, javaslatokat tesz, ajánlásokat fogalmaz meg az esetleges 
párhuzamosságok elkerülése érdekében. Szakmai ajánlóként koordinálja 
és elősegíti az országos, illetve nemzetközi pályázatokon való helyi 
részvételt, és szinte egyik legfontosabbként, helyi stratégiát dolgoz ki a 
kábítószer-probléma kezelésére. A KEF tagjai a drog probléma 
kezelésében fontos szerepet játszó különböző állami, önkormányzati, 
civil és egyházi szervezetek képviselői. 

 
Feltétel: elkötelezett szakemberek, 
szülők összefogása drogkoordinátor 
vezetésével 
Személyi feltétel: jártasság és 
tapasztalat a drogpolitikában, a 
segítés módjaiban. 
Kapcsolódás a Kistérségi Fórumhoz 

Pályázat: 
Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórumok 
megalakulására, 

valamint 
működésének 
fejlesztésére. 

 
Működés: 100eFt/év 

Ifjúságsegítő 2009. febr. 
01. 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


A KEF munkacsoportja minden évben meghatározza éves munkatervét 
és eszerint működik. 

A KEF tevékenysége kapcsolódik a Szociális Kerekasztal működéséhez 
is; munkájáról annak ülésein beszámol. 

ÉRTÉKELÉS – a cselekvési terv felülvizsgálata 

 
A CsSK és az ifjúságsegítő részletes 
beszámolója alapján 
helyzetértékelés. 

 
Önkormányzat, 
Intézményveze-
tő  

2010. szept. 
30. 

     Tóth Attila sk.  
     int.vezető 
Biatorbágy, 2009. március 10 
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