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Hálózat

Szappanos Sára 
– Fekete Beatrix

Boldog születésnapot, Kék Elefánt!
Közösségfejlesztés a kecskeméti 

ifj úsági közösségi terekben

A  21. század fi ataljaiban – az 

úgynevezett Z generáció szülötte-

iben – rengeteg hasznos energia, 

lendület, ötlet van. Egy mai fi atal-

nak sok fontos területen – például 

informatika, alkalmazott tudomá-

nyok – jóval több újító gondolata 

lehet, mint egy mai felnőttnek. Egy 

mai fi atal emellett vágyik a felnőt-

tek, a  közösség elismerésére, még 

akkor is, ha sokszor el is rejti erre 

való igényét.

Ha teret akarunk engedni az 

ifj ak önállóságának, akkor valóban 

és egészében teret kell adnunk: 

azaz biztosítani kell helyet, esz-

közöket, információt, tudnivalót, 

valamint részvételi, döntési lehető-

séget, felelősséget számukra. E  fel-

ismerés mentén kezdtek a nyugati 

társadalmakban előtérbe kerülni 

a fi atalok informálását, tájékozta-

tását, közösségi szerepvállalását 

segítő szolgáltatások. Az ifj úsági 

szervezetek és intézmények tevé-

kenységi köre országonként más 

és más Európában, hiszen az ifj ú-

sági munka függ a nemzeti sajá-

tosságoktól is. A  változatos for-

mák között találunk szabadidős, 

rekreációs foglalkozásokat, sport 

tevékenységeket, de iskolán kívüli 

oktatást is. Fontos elem az infor-

máció szolgáltatás, általános, illet-

ve karrier tanácsadás, és nagyon 

fontos a kockázatos helyzetű fi ata-

lok személyes segítése. A  szabad-

idő hasznos és veszélytelen eltöl-

tése érdekében védett intézményi 

környezetet kell kialakítani, mely 

a látogatók kulturális hátterére 

épülő tevékenységeknek ad ott-

hont – a helyi sajátosságokhoz és 

igényekhez alkalmazkodni képes 

szolgáltatásokkal. Ezek a lehető-

ségek kivétel nélkül nyitva állnak 

minden fi atal előtt, származásukra, 

nemükre, vallásukra, illetve társa-

dalmi vagy földrajzi helyzetükre 

való tekintet nélkül. Különös fi -

gyelem illeti a hátrányos helyzetű 

csoportokat, valamint a sajátos 

élethelyzetben lévő fi atalokat.

A nyitott ifj úsági mun-
ka néhány jellegzetes 
vonása

A nyitott ifj úsági munka lehető-

séget kínál a fi atalok számára, hogy 

az önként vállalt tevékenységeiken 

keresztül bevonódjanak és fejlőd-

jenek, a  nemformális tapasztalato-

kon keresztül pedig képessé válja-

nak a demokratikus társadalomban 

való aktív részvételre. Az e szelle-

miség jegyében végzett ifj úságszak-

mai tevékenység arra törekszik, 

hogy a fi atalok a közvetlen tapasz-

talati élményekből merítve képesek 

legyenek megoldani életük későb-

bi kihívásait (tapasztalati tanulás). 

Küldetésének tekinti, hogy segítse 

a fi atalokat abban, hogy felismer-

jék képességeiket, tudásukat, atti-

tűdjeiket, hogy érvényesíthessék 

jogaikat mind egyénileg, mind egy 

csoport vagy egy helyi közösség 

tagjaként, akár nemzeti és nemzet-

közi színtereken is. Hangsúlyozza 

a különböző elnyomások, megkü-

lönböztetések (pl. rasszizmus, xen-

ofóbia, vallási-, nemi-, származási-, 

területi egyenlőtlenségek) elleni 

küzdelem és az esélyegyenlőség 

fontosságát, és támogatja a fi atalok 

aktív részvételét a demokratikus 

döntéshozói folyamatok előké-

szítésében, megvalósításában és 

értékelésében, képessé teszi a kö-

zösségeket, hogy a szükségletek ta-

lálkozzanak a személyes igényekkel. 

Végül fontos sajátossága a nyitott 

ifj úsági munkának, hogy sokszor 

spontán, nem előre leszervezett 

tevékenység, mely jellemzően nem 

irányított, csak felügyelt.
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Hálózat

Szappanos Sára – Fekete Beatrix

Helyi ifj úságpolitika 
Kecskeméten a kulturá-
lis törvény tükrében

A kecskeméti helyi ifj úságpoliti-

ka legfontosabb jellemzője a holisz-

tikus szemlélet, és az ebből fakadó 

átfogó megközelítés. A település if-

júsági feladatellátását azzal a felfo-

gással végzi, mely szerint az ifj úkor 

egy olyan speciális állapot, amely a 

fi atal egész helyzetére irányuló, kü-

lönös fi gyelmet igényel. Az ifj úsági 

korosztályokkal való foglalkozást 

nem elégséges szakterületenként 

kezelni (mint közművelődés – ok-

tatás – munka – rekreáció – szo-

ciális ellátás), hanem ezeket egy-

mással összefüggően, horizontá-

lisan kell szervezni. Ugyanis ahol 

szocializációs problémák vannak, 

ott oktatási, kulturális hátrányok is 

keletkeznek majd, amelyek kihat-

nak a munkahelyi és magánéleti si-

kerességre, az pedig a későbbi élet-

minőséget befolyásolja. Kecskemét 

hosszú évek óta erőforrásként, 

lehetőségként tekint a fi atalokra. 

Fejlesztésüket, támogatásukat be-

fektetésnek tekinti a jövőbe, ezért 

2007 óta az ifj úságügy kiemelt 

stratégiai területe a helyi politiká-

nak. Azonban ma még az ifj úsági 

korosztállyal foglalkozó, az intéz-

ményrendszert szabályozó törvény 

várat magára, ezért komoly kihívás 

volt a szolgáltatások helyének meg-

találása az 1997. évi CXL. törvény-

ben a települési önkormányzatok 

számára előírt közművelődési 

feladatok között. A  szolgáltatások 

besorolása Kecskeméten műhely-

munka-sorozat keretében valósult 

meg. A  folyamat során a legfonto-

sabb szempont az volt, hogy az if-

júsági feladatok ne veszítsék el ön-

álló karakterüket, alapelveiket, me-

lyek között szerepel az ingyenesség, 

a  széles körű hozzáférés, a  célcso-

port igényeire épülő szolgáltatás, 

valamint a közösségfejlesztő jelleg. 

A  műhelymunka eredményeként a 

Hírös Agóra Nonprofi t Kft. a kö-

vetkezőket határozta meg munka-

tervében:

A  klasszikus közművelődési te-

vékenységekbe ágyazva továbbra 

is hangsúlyos szerepet kap a helyi 

ifj úságpolitikai programok koordi-

nálása és megvalósítása, a  városré-

szi ifj úsági közösségi terek szakmai 

irányítása, a  megértést, a  befo-

gadást, az esélyegyenlőség meg-

valósulását segítő szolgáltatások 

működtetése, valamint a fi atalok 

részvételét és társadalmi felelős-

ségvállalását ösztönző lehetőségek 

támogatása.

Ezek alapján a tevékenységeket 

az 1997. évi CXL törvény 76. § (3) 

bekezdés a), b), c), d) és g) pont-

jaiban meghatározott feladatok 

közé lehetett besorolni. Az Ifj úsági 

ágazat által végzett széleskörű te-

vékenységi kör részét képezi a kö-

zösségi terek működtetése mellett 

többek között a tanácsadó tevé-

kenység, a felkereső ifj úsági munka, 

a strukturált párbeszéd folyamatai-

nak segítése, fejlesztése. A műhely-

munkát nehezítette a törvény meg-

valósítási rendeletének hiánya, va-

lamint, hogy jelenleg az országban 

nem található mintaként használ-

ható más, hasonló komplex szol-

gáltatást nyújtó intézmény, ahol a 

közművelődés és az ifj úsági szol-

gáltatások ennyire markánsan jelen 

vannak a szolgáltatási palettán.

Hírös Agóra Kulturális 
és Ifj úsági Központ

A  Hírös Agóra négy városrész-

ben nyújt alacsonyküszöbű – in-

gyenes, bárki számára hozzáfér-

hető – ifj úsági közösségi szolgál-

tatásokat a fi atalok részvételének 

támogatása, szabadidejük hasznos 

eltöltése, illetve veszélyeztetettsé-

gük csökkentése céljából. A  város-

részi közösségi terek, nevezetesen 

az ELEVEN Ifj úsági Közösségi Tér, 

a  10PERC/KÖZ-TÉR Ifj úsági Kö-

zösségi Tér és Információs Pont, 

a Hetényegyházi Ifj úsági Közösségi 

Tér és Információs Pont és a Kék 

Elefánt Közösségi Tér és Ifj úsági 

Iroda eltérő arculattal és progra-

mokkal működnek, de alapelveik 

közösek.

Nyitottak valamennyi fi atal és 

ifj úsági csoport számára (11-30 

éves korosztály), ingyenes szolgál-

tatásokat nyújtanak a hozzáférés 

széleskörű biztosítása érdekében, 

függetlenül működnek vallások-

tól, pártoktól és más ideológiáktól. 

A  fi atalok részvételét tartják kö-

zéppontban: ennek érdekében az 

önkéntesség és a korosztályi segí-

tés kiemelt hangsúlyt kap a prog-

ramok szervezésében, generációk 

közötti párbeszédre teremtenek 

lehetőséget, s  a közösségi terek a 

fi atalok szabadidejéhez igazodva 

tartanak nyitva.
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HELPI, melyből kinőt-
tek a jelenleg működő 
közösségi terek

A  HELPI Ifj úsági Iroda és Fej-

lesztő Műhely Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának if-

júsági szolgálata volt. 1989 és 2015 

között működött humánszolgálta-

tó intézményként, mely a fi atalok 

tájékoztatásában és informálásá-

ban alapellátás jellegű szolgáltatást 

nyújtott, elsősorban a város 12-28 

éves korosztálya számára. Célja 

volt, hogy segítséget nyújtson a 

fi ataloknak a mindennapi életük 

során felmerülő problémáik meg-

oldásában, információs igényeik 

kielégítésében. Feladata volt az in-

gyenesen hozzáférhető, közérde-

kű, szabadidős, kulturális és egyéb, 

a  helyi igényekhez igazodó infor-

mációszolgáltatás, illetve jogi, isko-

lai, pályaválasztási és életvezetési 

tanácsadás biztosítása.

Tevékenységén keresztül támo-

gatta az egyének és (segítő) intéz-

mények összetalálkozását, valamint 

a fi atalok autonómiájának kialaku-

lását: azt, hogy képesek legyenek 

felelősséget vállalni önmagukért. 

A  HELPI 1995. októberében költö-

zött szolgáltatásaival a városköz-

pontból Kecskemét legnagyobb vá-

rosrészébe, a fi atalok szempontjából 

akkor talán legveszélyeztetettebb 

környezetbe, a  széchenyivárosi la-

kótelepre. Itt hamar kiderült, hogy a 

lakótelepi csellengő, kallódó fi atalok 

legtöbb esetben nem alapszolgálta-

tásai miatt keresik az irodát, hanem 

„csupán” találkozási pontnak, közös-

ségi térnek használják. A jelentkező 

igényekre válaszul 2005-ben az in-

tézmény kötelező alapfeladatai közé 

bekerültek a közösségi szolgáltatá-

sok, közülük is kiemelten az ifj úsági 

közösségi tér működtetése.

ELEVEN Ifj úsági Kö-
zösségi Tér

A  város ugyanebben az évben 

támogatást biztosított a HELPI 

számára egy közösségi célú ifj úsági 

szolgáltató hely létrehozásához és 

technikai működtetéséhez. Kiala-

kításakor érvényesült az a célkitű-

zés, hogy a felhasználó fi atalokkal 

közösen történjen a szolgáltatások 

megszervezése. Az ingatlan fel-

újítását és a helyiségek tervezését 

a Prince’s Trust Alapítvány angol 

önkéntesei a helyi fi atalokkal kö-

zösen végezték el. Tiszteletükre, és 

mert magyarul is találó, dinamikus 

jelentéssel bír a kifejezés, kapta 

a hely a nevét: ELEVEN Ifj úsági 

Közösségi Tér. Bútorait, technikai 

berendezéseit pályázati források-

ból sikerül folyamatosan fejleszte-

ni. Az itt zajló szakmai programok 

széleskörű partnerségben való-

sulnak meg. A tankört, az éjszakai 

játszóházat és a többi, közösségi 

célú kezdeményezést az intézmény 

a helyi civil szervezetek: TÉR Ifj ú-

ságsegítő Egyesület, SZOFTEAM, 

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szol-

gálat, valamint a megyei pártfogói 

felügyelői szolgálat, a  helyi család-

segítő központ és a gyermekjóléti 

szolgálat szakmai munkatársaival 

és önkénteseivel közösen szervezi.

Azok a 12-29 éves fi atalok, akik 

ott töltik délutánjaik egy részét, so-

kat játszanak, nevetnek és bekap-

csolódhatnak a tematikus progra-

mokba, klubjaikba. Nyitott közös-

ségi szolgáltatásokként érhetőek el 

a csocsó, pingpong, társasjátékok, 

számítógép használat, technikai 

segítségnyújtásként vehető igénybe 

például az önéletrajzírásban nyúj-

tott segítség, a fénymásolás vagy a 

nyomtatás. Szervezett foglalkozá-

sai között szerepelnek világnaphoz, 

ünnepkörökhöz kapcsolódó, a  fi -

atalok ötleteire épülő programok, 

French chat klub nyelvtudásfejlesz-

tés francia önkéntessel, vagy éppen 

gasztrokulturális műhely a fi atalok 

által otthon is könnyen elkészít-
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hető ételek közös megalkotására, 

receptjeinek átadására. Az E11 Ga-

léria a fi atal, tehetséges alkotóknak 

biztosít kiállítási lehetőséget, izgal-

mas színfoltja a programpalettának 

az Éjszakai Forgataga Spartacus 

Sportkörrel közös szervezésű éj-

szakai sportbajnokság, emellett 

rendszeresen tartanak a közösségi 

térben kreatív délutánokat, melyek 

alkalmával többek között stencile-

zés, madáretető készítés folyik.

Hetényegyházi Ifj úsági 
Közösségi Tér és Infor-
mációs Pont

Hetényi Köztér néven vált köz-

ismertté a szolgáltató hely. A  kö-

zösségi tér ősztől változatos kültéri 

és beltéri programokkal vár min-

den fi atalt, aki szereti a közös játé-

kot, szeret kézműveskedni és egy 

jó csapat részese lenni.

A  fi atalok sportolhatnak, kis-

kapus foci, ping-pong, csocsó, ko-

sárlabda, tollaslabda, artengo várja 

a mozogni vágyókat, de társasjáté-

kok, kézműveskedés, gasztronapok 

és fi lmklub is szolgálja a szabadidő 

hasznos eltöltését.

10PERC/KÖZ-TÉR If-
júsági Közösségi Tér és 
Információs Pont

Télen meleggel, nyáron hűvös-

sel és egész évben változatos prog-

ramokkal várja a fi atalokat, ha van 

szabad 10 percük. Wifi , tea, bab-

zsák, csocsó, járul hozzá a találko-

zások sikeréhez. A klubban számos 

ifj úsági kezdeményezés valósul 

meg, például English Chat Club 

nemzetközi társalgási klub, hogy 

tényleg élesben gyakorolhassák a 

fi atalok az angol nyelvet; forrószék, 

melyen aki helyet foglal, minden 

kérdésre válaszol – e program so-

rán havonta kérdezhetnek a fi ata-

lok színésztől, tanártól, politikustól, 

jogásztól. A  tematikus kézműves 

programok között szerepel a „DIY 

workshop – Alkoss olcsón és krea-

tívan!”, melynek során egyebek mel-

lett arra kapnak ötleteket a rész-

vevők, hogy hogyan állítsanak elő 

házilag készíthető kozmetikumo-

kat, vagy hogyan tartsák karban és 

„tuningolják” a  kerékpárjukat ott-

hon, de létezik „Házibuli workshop” 

is, mely party-kellékek elkészíté-

séhez nyújt segítséget. A  mentális 

egészséget támogatja a „Szerelmes 

beszélgetések” program, ami önis-

mereti beszélgetéseket foglal magá-

ban a szerelemről, párkapcsolatról, 

szexről, az önkifejezést és a tehet-

séggondozást pedig a „Mutasd meg 

magad!” program szolgálja, ami ze-

nekarok, formációk számára nyújt 

lehetőséget a bemutatkozásra.

Kérdések az ifj úságügy 
körül

Az ifj úsági közösségfejlesztő te-

vékenység fejlesztéséhez a terület 

napjainkban aktuális kérdéseinek 

megválaszolása szükséges. Ezek 

közül a legfontosabbak a követ-

kezők: honnan jött és merre tart 

az ifj úsági munka ma Magyaror-

szágon? Mik a különbségek, illet-

ve hasonlóságok a nyitott ifj úsági 

munka és az ifj úsági közösségfej-

lesztés tevékenységében? Milyen, 

a fi atalok számára vonzó, innovatív 

szolgáltatások színesíthetik a pa-

lettát? Milyen lehetőségei vannak 

egy megyei jogú városban az ifj ú-

sági szolgáltatásoknak? Hogyan in-

tegrálódhat a tevékenység egy köz-

művelődési feladatellátást végző 

intézmény szervezeti felépítésébe? 

Mindez hogyan illeszthető az új 

közművelődési törvény által prefe-

rált tevékenységek közé?

A fentebbi kérdésekre a kecske-

méti Kék Elefánt Közösségi Tér és 

Ifj úsági Iroda munkájának bemu-

tatásán keresztül adunk lehetséges 

válaszokat.

Kék Elefánt Közösségi 
Tér és Ifj úsági Iroda

2018 májusában tölti be harma-

dik évét a kecskeméti Hírös Agóra 

Nonprofi t Kft. fenntartásában mű-

ködő Kék Elefánt Közösségi Tér 

és Ifj úsági Iroda. Bár viszonylag 

fi atal, háttértörténete közel három 

évtizedet foglal magában, melyen 

keresztül jól megfi gyelhető a hazai 

ifj úsági munka fejlődése is.
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Szappanos Sára – Fekete Beatrix

A  Kék Elefánt Közösségi Tér 

egy személyes segítségnyújtást biz-

tosító szolgáltatás (HELPI Ifj úsági 

Iroda) és egy hátrányos helyzetű 

fi ataloknak szervezett felzárkóz-

tató projekt (Kék Vonal Kompu-

ter Klubház) együttműködésével, 

önkormányzati fenntartású in-

tézményként jött létre 2015-ben. 

A  Kék Vonal Gyermekkrízis Ala-

pítvány (továbbiakban: Alapítvány) 

a  VELUX Alapítvány, a  Microsoft 

és Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata támogatásával, 

2012-ben nyitotta meg klubházát 

Kecskeméten, egy 154 négyzetmé-

teres ingatlanban. A  Klubházat a 

fi atalok ingyenesen látogathatták, 

ott mentorok segítségével tanul-

mányozhatták és sajátíthatták el a 

legkorszerűbb számítógépes prog-

ramokat. A  Klubház célkitűzése 

az volt, hogy a nehezebb sorsú fi -

atalok a megszerzett tudás mellett 

megélhessék a közösségi munka és 

alkotás támogató erejét, a  tanulás 

fontosságát. Az önkormányzat és 

az Alapítvány együttműködésének 

eredményeként egy olyan ifj úsá-

gi közösségi tér jött létre, amely 

biztonságos, izgalmas és hasznos 

szabadidő-eltöltési lehetőséget kí-

nált a 12-20 év közötti fi ataloknak, 

s  ahol az alkotás és a csapatjáték 

eredményeképpen erősödhetett 

a fi atalok önbizalma, jövőképe és 

személyisége.

A  HELPI és a Kék Vonal Kom-

puter Klubház alapításától kezd-

ve kapcsolatban állt nemzetközi 

ernyőszervezetekkel: az ifj úsági 

iroda az ERyICA Európai Ifj úsági 

Információs és Tanácsadó Szolgál-

tatások Ügynökségének tagjaként, 

a  Kék Vonal Komputer Klubház 

pedig az Intel Compter Clubhouse 

világméretű hálózatának tagjaként. 

A  két típusú szolgáltatás integráci-

óját követően a Kék Elefánt Közös-

ségi Tér szakmai tevékenységét egy 

újabb európai szakmai szövetség, 

az ECYC – European Confedera-

tion of Youth Club által képviselt 

nyitott ifj úsági munka keretében 

szervezte tovább.

A  Kék Elefántot Kecskemét 

második legnagyobb lakótelepén 

hozták létre, közel egy elsősor-

ban romák lakta szegregátumhoz. 

A  bejáró fi atalok között sok a hal-

mozottan hátrányos helyzetű, kal-

lódó, csellengő utcagyerek, akik 

miatt felértékelődött a közösségi 

térben dolgozó ifj úságsegítők sze-

repe: komplexebb módon, men-

torként, kvázi szociális segítőként 

is jelen kell lenniük a fi atalok éle-

tében, szorosabb együttműködést 

kell kialakítaniuk az ifj úságvédelmi 

jelzőrendszer szereplőivel. Nagyon 

fontos szem előtt tartani, hogy a 

szolgáltatás elsődleges célcsoport-

jába tartózó 11-18 éves fi atalokra 

a kortársaik vannak a legnagyobb 

hatással. A  legtöbb problémát az 

okozza, ha valaki „rossz társaságba” 

keveredik.

Ez a felismerés ösztönözte a 

Kék Elefánt munkatársait arra, 

hogy egy „jó társaságot” alakítsa-

nak ki számukra, egy védelmező, 

kortárs mezőt, amelyben olyan 

pozitív alapértékek közvetíthetők 

feléjük, mint például az együttmű-

ködés, a  tisztelet, a  másik elfoga-

dása. Olyan közösséget szerveztek, 

melyben az aktivitás, a tudás, a ko-

operáció kiemelt értéket képvisel. 

A  Kék Elefántban a társadalmilag 

passzív egyének és csoportok tuda-

tos közösségi fejlesztése folyik. Ezt 

szolgálják a heti rendszerességgel 

szervezett programok is: a  jeles 

napokhoz kapcsolódó kampányok, 

a kézműves foglalkozások, a zenei, 
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illetve sport programok, a gasztro- 

és családi napok.

A  legtöbb esetben valójában 

alibi, „csali” programokról van szó, 

melyeknek célja, hogy bekapcso-

lódjanak valamilyen aktivitásba a 

szabadidejüket egyébként többnyi-

re „semmittevéssel” töltő fi atalok. 

A  programokban való aktivitásuk 

persze nagyon esetleges, sok múlik 

a segítő személyiségén, hogy meny-

nyire képes motiválni a jelenlevő-

ket. De múlik azon is, hogy éppen 

milyen érzelmi-mentális állapot-

ban vannak aznap a – kamaszkor-

ban egyébként is szélsőséges han-

gulatváltozásra hajlamos – fi atalok.

A  célcsoportra jellemző minta-

követés, illetve példakép-keresés 

jól használható a közösségfejlesz-

tésben is: következő lépésként a 

Kék Elefánt zártkörű klubot alapít, 

melynek tagjai csak azok a fi atalok 

lehetnek, akik elfogadják a közösen 

megalkotott szabályokat. Cserébe 

viszont csak ők vehetnek részt azo-

kon a vonzó, ingyenes programo-

kon, melyek a szabadidő hasznos 

eltöltése mellett segíthetik aktív kö-

zösséggé formálódásukat is, mely a 

környezetükre is hatással lehet.

A  közösségi terek arculatának 

és kommunikációs rendszerének 

kialakításában lehetőséget kaptak a 

fi atalok is. Kifesthették, berendez-

hették a helyiségeket, sőt a közös-

ségi tér emblémájává váló fi gura is 

egy pályázat keretében készült el, 

melyre a fi atalok beküldhették ja-

vaslataikat. Szükség van megújuló, 

innovatív szolgáltatásokra, prog-

ramokra, ezért folyamatosan fi gye-

lemmel kísérik a fi atalok igényeit, 

a  munkatársak igyekeznek a fi ata-

lokkal megfogalmaztatni ötleteiket. 

Az igényfelmérés eszköztárába tar-

tozik az öletláda, a Facebook szava-

zás, az oline kérdőív és sok közös-

ségfejlesztő, tervező csoportfoglal-

kozás. A Kék Elefánt Közösségi Tér 

egyedi szolgáltatása a Kék Stúdió, 

mely lehetőséget ad fi ataloknak a 

zenei önkifejezésre. A  jól felsze-

relt helyiségben fel tudják venni 

a begyakorolt – esetleg a klubban 

működő dalműhelyben kidolgozott 

– dalokat, vagy saját zenekarokkal 

is jelentkezhetnek demó-felvétel 

elkészítésére.

Az ifj úsági munka célja, hogy 

olyan lehetőségekkel támogassa 

a fi atalokat, amelyekkel jövőjüket 

alakíthatják. Az ifj úsági munka 

jellemzően az iskolán kívüli okta-

tás területéhez tartozik, noha ki-

egészíti az oktatási rendszert. Az 

ifj úsági munka hozzátartozik a 

társadalmi jóléthez. Kölcsönösen 

előnyös, szórakoztató mind a fi ata-

lok, mind az ifj úságsegítők számá-

ra, voltaképpen partneri viszonyt 

feltételez a szereplők között. A kö-

zösségi térbe belépők társaságot 

keresnek és találnak. És találnak jó 

szót, kedvességet. Mindenki belép-

het az ajtón válogatás nélkül, hogy 

amikor távozik, értékeket vihessen 

magával.

Boldog szülinapot Kék Elefánt!

SZAPPANOS SÁRA 10 éve a Helpi Ifj úsági Fejlesztő Műhely munkatársa, ahol fő feladata 
az ifj úságsegítői tevékenység. A három éve működő Hírös Agóra Kék Elefánt Közösségi 
terének szakmai koordinátora, ahol tevékenyen részt vesz a fi atalokkal közös gondolko-
dásban, közös ötleteik megvalósításában, rendszeres ifj úsági programok szervezésében. 
Fontos céljának tartja a fi atal generáció fejlesztését, az önkéntesség fontosságának átadá-
sát, a  hátrányos helyzetűek segítését. Emellett a középiskolás diákok iskolai közösségi 
szolgálatának felelőse.

FEKETE BEATRIX okleveles kulturális mediátor, az NMI Művelődési Intézet Bács-Kis-
kun Megyei Irodájának módszertani referense. A kulturális élet számos területén tevé-
kenykedett pályája során. Tanított általános iskolában, dolgozott iskolai könyvtárosként, 
művelődésszervezőként, miközben egy ideig szakmai egységvezetőként irányítási felada-
tot is ellátott, valamint tevékenykedett múzeumpedagógusként is. Szakmai megvalósító-
ként és projektmenedzserként részt vett több jelentős hazai és uniós pályázat lebonyolítá-
sában. Szabadidejében helytörténeti kutatásokban vesz részt, számos könyv születésében 
volt már része. Elnökhelyettese a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesü-
letnek. Részt vett a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány által szervezett két értékfeltáró kol-
légium munkájában.

KÉK ELEFÁNT Ifj úsági Klub

A  hátrányos helyzetű fi ataloknak szervezett klub tagjai az ünnep-

körhöz és a jeles napokhoz kapcsolódó kreatív foglalkozásokon, sport, 

gasztrokulturális és zenei programokon vehetnek részt, emellett hasz-

nálhatják a Kék Stúdió hangtechnikai eszközeit. Programjaikat lehető-

ség szerint maguk szervezik ifj úságsegítő munkatárs mentorálása mel-

lett. A  klub alkalmai a fi atalok életkori sajátosságait fi gyelembe véve, 

nem szigorú elvárásokkal teli rendben, de mégis ritmust adva az életük-

nek, heti rendszerességgel kerülnek megrendezésre. A klubok tagságá-

nak jellemzője, hogy mindig kialakul egy nagyobb létszámú mag, egy 

állandóan visszatérő csoport, akik mellett van egy kisebb számú, de fo-

lyamatosan változó társaság. A közösségi tér két városrész tranzit útvo-

nalán fekszik, melyek lakói közül nagyon sok fi atal rendszeres látogató. 

A nyitott tér szolgáltatást heti 20 órában vehetik igénybe a fi atalok ked-

den, szerdán, csütörtökön és pénteken. Programjai nagy hasonlóságot 

mutatnak a többi közösségi tér kínálatával: fi lmklub, gasztro-, kreatív- 

és társasjáték délután, világnapokhoz kapcsolódó tevékenység szolgálja 

a fi atalok igényeit.

Forrás, szakirodalom:

Kecskemét Ifj úsági Koncepciója – 2018-2024

Kézikönyv nyitott szolgáltatások szervezéséhez, szerk. Szabó Csaba 

projektmenedzser. Kecskeméti Ifj úsági Otthon
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Arcképek

Gál BoglárkaGál Boglárka

Jelenlét a Jelenben
Beszélgetés az algyői Jelen Ifj úsági Klubról

Több mint egy évtizede létezik 

ifj úsági klub Algyőn, ám ez alatt az 

idő alatt három formában és szem-

lélettel működtették. Az utóbbi 

években a helyi közművelődési in-

tézmény egységeként, ám az egyik 

ifj úsági civil szervezet bevonásá-

val üzemel az immár Jelen Ifj úsá-

gi Klub nevet viselő közösségi tér. 

A klubról, az algyői ifj úságról és az 

ifj úsággal kapcsolatos elképzelé-

sekről, lehetőségekről, nehézségek-

ről beszélgettem Torma Tiborral, 

a  Wemsical Ifj úsági és Kulturális 

Egyesület elnökével.

Gál Boglárka: Többek között a 

te személyedhez is köthető a Jelen 

Ifj úsági Klub megvalósulása Al-

győn. Kérlek, mesélj arról, hogyan 

kerültél közel az ifj úság ügyéhez.

Torma Tibor: 1999-ben algyői 

fi atalok megalapították a Dina-

mix Ifj úsági Kerekasztalt. Helyben 

szerveztek ifj úsági programokat, 

ám tagjai a munka és a családala-

pítás miatt 2008-ban úgy gondol-

ták, hogy átadnák a következő ge-

nerációnak ezt a civil szervezetet. 

Mi algyői és szegedi barátainkkal 

2004-ben alapítottunk egy ifj úsági 

közösséget Wemsical néven. Az 

extrém sportok és a zene szerete-

te kötött össze bennünket. 2008-

ban ezzel a csapattal vettük át a 

Dinamixot, ettől kezdve hivatalos 

formában Wemsical Ifj úsági és 

Kulturális Egyesületként folytat-

tuk önkéntes munkánkat. 2004 óta 

több mint 120 önálló rendezvényt 

valósítottunk meg, többek között 

extrém sport versenyeket és be-

mutatókat, kiállításokat, jótékony-

sági rendezvényeket, koncerteket, 

mini fesztiválokat, ifj úsági esteket, 

bulikat, műhelymunkákat. Több 

kiadványunk is megjelent azóta, 

a  legismertebb a Szegeden Szaba-

don című lemez. 2014 óta a Vajda-

ságban is aktívan tevékenykedünk, 

az ottani fi atalokkal közösen létre-

hoztuk a Wemsical Serbia Ifj úsági 

és Kulturális Egyesületet. Szerte-

ágazó tevékenységeink alapja a kor 

fi atalságának kulturális programo-

kon keresztül történő aktivizálá-

sa, a  közösségekbe való bevonása. 

A  határon túli, az országos és a 

regionális programok mellett nagy 

hangsúlyt fektetünk az algyői ifj ú-

sági életre is.

G. B.: Komoly felelősséget vál-

lalsz a helyi ifj úságért. Milyen utat 

jártál be a fejlődés érdekében?

T. T.: 2012-ben jelentkeztem 

az AGRYA – Fiatal Gazdák Ma-

gyarországi Szövetségének az if-

júsági vezetői képzésére, amely a 

Virtuális Falu Program elnevezést 

kapta. Az ország minden pontjá-

ból érkeztek erre a képzéssorozatra 

olyan fi atalok, akik kistelepülése-

ken aktív közösségi munkát végez-

tek. A képzés mind elméleti, mind 

gyakorlati oldalról közelíti meg 

mindazt, ami egy vidéki kistelepü-

lés életében fontos terület lehet: az 

önkormányzatiság, a  civil közös-

ségek, az ifj úságügy, a  gazdaság, 

a  településmarketing, a  település-

fejlesztés és más, rokon területek. 

Nagy hangsúlyt fektet a települések 

aktív résztvevői közötti kommu-

nikáció fejlesztésére, kiemelten az 

önkormányzat, a  vállalkozások, az 

intézmények, a civil szervezetek és 

a helyi fi atalok közötti párbeszédre. 


