A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA
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1. Bevezetés
Az Európában mért fő tendenciákkal megegyeznek a magyar ifjúságkutatási elemzések
tapasztalatai. Az ifjúsági korosztályok változékony csoportot alkotnak, egyre később lesznek a
munkaerőpiac szereplői, később alapítanak családot; váltogatják a munkával és a tanulással töltött
időszakokat; és mindenekfelett egyéni életútjaik sokkal változatosabbak, mint ezelőtt valaha. Az
iskolának, az egyetemnek, a munkahelynek és a társadalmi környezetnek nincs már olyan integráló
szerepe, mint korábban. A fiatalok egyre később válnak teljesen önállóvá életük során.
Magyarországon is körvonalazódni látszanak azok a folyamatok, amelyek a rendszerváltás
időszakának értékbizonytalanságai után - a helyzetet felmérve és értékelve - egy korszerű, modern
és progresszív ifjúságpolitikai lépésváltást igényelnek.
Hazánkban is szükség van arra, hogy a társadalom az ifjúságot egy folyamatos, innovatív, korszerű
tudással rendelkező erőforrásnak tekintse, amely képes annak megújítására, és az aktív
szerepvállalásra. Az ifjúsági korosztály tagjaira, mint önálló, döntésképes egyénekre, a jövő
alakítóira kell tekinteni, lehetőséget ajánlva számukra képességeik kibontakoztatásához.
Az ifjúságról való felelősségteljes gondolkodás alapja, hogy velük, mint komplex jelenséggel, a
fiatalokkal, mint önálló társadalmi csoporttal kalkulál. Az őket érintő kérdésekbe nemcsak bevonja
őket, de a döntéshozatali mechanizmusból sem hagyja ki érdekképviseleti szerveit. A fiatalsággal
való foglalkozás hosszú távú befektetés, a célcsoport a társadalom egyik erőforrása.
Az államnak, így az önkormányzatoknak is felelőssége van abban, hogy polgárainak a társadalomba
történő beilleszkedése sikeres legyen, a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogaikkal
élni tudjanak. Az ifjúsági korosztályok esetében e felelősség speciális intézkedéseket és figyelmet
követel. Az államnak érdeke továbbá az is, hogy a felnövekvő korosztályok ismerjék és elfogadják
azokat a társadalmi normákat, amelyekben élünk, és maguk is képesek legyenek azok átörökítésére.
Az érintett korosztályok élete a felnőtté válás folyamatában egységes és oszthatatlan, azaz nem
kezelhető szakterületenként. Éppen ezért a felnövekvő nemzedékekkel kapcsolatos teendőiről a
politikumnak szektorokat átívelő koncepcióval kell rendelkeznie, ami egyben az ifjúsági
korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása, megtestesülése is.
Ezeknek az elvárásoknak kíván megfelelni a Baranya Megyei Önkormányzat 2010-2015. évekre
vonatkozó ifjúsági koncepciójával, ami a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok
számbavétele, továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása, amely megvalósítása
során a meglévő értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók és a település adott területén a
fejlődési tendenciák továbbra is biztosíthatóak. Az ifjúsági koncepció keretet ad az évente
felülvizsgálatra kerülő ifjúsági cselekvési tervhez is.
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2. A koncepció jogforrása


ENSZ egyezmények:
- Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény,
- Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata,
- Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya,
- Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya,
- Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény.



Az Európai Bizottság Fehér Könyve - Új lendület Európa fiataljai számára.
Európai Közösségek Bizottsága Brüsszel, 2001. 11. 21.



Az Európai Unió ifjúsági stratégiája - befektetés és az érvényesülés elősegítés. Megújított
nyílt koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és lehetőségek kezelésére.
Európai Közösségek Bizottsága Brüsszel, 2009. 04. 27.



A Magyar Köztársaság Alkotmánya, amely többek között kimondja, hogy a Magyar
Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére,
védelmezi az ifjúság érdekeit (1949. évi XX. törvény 16. §.).



A Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) számú Országgyűlési határozat.



A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2010-2011. évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló
1012/2010. (I. 22.) számú Kormány határozat.



A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, amely többek között kimondja,
hogy a megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen a gyermek- és
ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról (70. §. (1) bekezdés).



Ágazati és horizontális jogszabályok (közoktatás, szociális ellátások, gyermekvédelem,
közművelődés, munkaügy stb. illetve önkéntesség, egyesülési jogról szóló törvény, egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény, stb.).



A Baranya Megyei Önkormányzat által elfogadott ágazati és szakmai koncepciók, stratégiai
tervek, és határozatok.
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3. Helyzetértékelés
Az ifjúság helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni az országos, sőt európai társadalmi és
demográfiai folyamatokat. Magyarország népessége csökken, továbbá a nyugat-európai államok
többségéhez hasonlóan folyamatosan emelkedik az első házasságkötési életkor. Növekszik a
házasságon kívüli (élettársi) kapcsolatban élők száma, és egyre gyakoribb a válások száma is.
Tudomásul kell venni a társadalmi mobilitás meghatározó szerepét az ifjúság lehetőségeinek
feltérképezésekor, és nem szabad figyelmen kívül hagyni az európai integráció erősödő hatásait
sem. Ezek együttesen az egyén, illetve a családok társadalmi helyzetének megváltozását jelentik
(nemzedékek közötti és nemzedéken belüli mobilitás). Éppen ezért a legnagyobb kihívás az ifjúság
helyben tartása, a település népességének megtartása, növelése.
Ma általános tendencia, hogy a fiatalok egyre korábban válnak a fogyasztói társadalom aktív
tagjaivá, illetve hosszabb ideig szerepelnek eltartottként, még akkor is, ha időszakonként és
időlegesen munkát vállalnak. A gazdasági aktivitás, a munkaerőpiaci beilleszkedés több évvel
kitolódott, ami részben az oktatási rendszer reformjainak, részben a társadalmi folyamatok
változásának köszönhető.
Ahhoz, hogy mindezek a megállapítások kellően megalapozottak legyenek, szükség van egy
komplex (többlépcsős kvantitatív és kvalitatív szakaszból álló) ifjúságkutatásra, amely feltárja az
ifjúság szükségleteit és azok kielégítésének szintjeit. A komplex helyzetértékelést célszerű
rendszeres időközönként elvégezni a fiatalok körében, reprezentatív mintavétellel és a
meghatározott módszerekkel. Ez a helyi ifjúságkutatás mindenkor alapját képezheti az ifjúsági
koncepciónak és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervnek is.
3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia alapján a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának
célcsoportja, a kortárscsoport megjelenésétől a másokért való felelősségvállalásig terjed. Ez az
időhorizont a kb. 8–12 évesektől a kb. 25–30 évesekig tartozókat sorolja az ifjúsági korosztályok
tagjai közé (a nemzetközi és hazai jogi gyakorlat a gyermekkort 0–18 év kor között határozza meg).
A társadalomban jelentkező tendenciákból és a szakmai dilemmákból azonban következik, hogy az
ifjúsági szemléletben szükséges az egyszerű életkori lehatárolásnál nagyobb szabadságfokot adni az
egyén sajátosságaiból eredeztethető megközelítéseknek, az életkortól független mérlegelésnek is.
Az életkori szakaszolások, noha tudományos eljárásokkal igazolt elméleti alapot jelentenek, nem
írják felül azt az ifjúságügyre olyannyira jellemző elvet, amely az egyént egyszerinek és
megismételhetetlennek tekinti, aki társadalmi helyzete és biológiai lényének fejlődése okán is csak
fenntartásokkal szorítható kategóriákba.
A legutóbbi 2001. évi népszámlálás adatai szerint Baranya megye teljes népessége 401.286 fő volt.
Ez a szám az országos átlagnál is nagyobb ütemben fogyott napjainkra: 2008-ban már csak 396 ezer
fő él a megyében.
A jelen koncepció szempontjából releváns népesség nem fedi le Baranya megye teljes népességét,
hiszen a vizsgálat kizárólag a baranyai vidékre koncentrált, ami alatt Pécs Megyei Jogú Város
kivételével a megye 301 települése értendő. Mivel ez egy speciális csoport, a 15-30 éves fiatalok
élethelyzetével, problémáival foglalkozik, tovább kellett szűkíteni a kört.
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15-18 évesek:
19-29 évesek:
Összesen:

Baranya megye összesen:
19 589
61 997
81 586

Pécs
8 039
26 540
34 579

Baranya
11 550
35 457
47 007
(KSH, 2008. január 1.)

Mindebből megállapítható, hogy a célcsoport népessége az elmúlt tíz év alatt közel 7000 fővel
csökkent. Életterét, problémáit, tevékenységi köreit tekintve rendkívül heterogén képet mutató. A
célcsoport vizsgálata a tanuláson, munkavállaláson, a kulturális szokásokon, a társadalmi
aktivitáson, a számítógép és internethasználaton túl a szubjektív véleményekre, és az egyéni jövőre
vonatkozó elképzelésekre is kiterjedt.
3.2. A megyei ifjúsági helyzetelemzés tematikája
A jelen koncepció és a hozzá kapcsolódó cselekvési terv megalapozására komplex helyzetelemzés
készült, az alábbi tematika szerint:
I. Kvantitatív kutatás (Összehasonlító elemzés: Ifjúság 2000, 2004, 2008,)
1. Demográfia, családi viszonyok és gyermekvállalás
2. Munkaerő–piaci helyzetkép
3. A 15–29 éves korosztály életmódjának néhány jellemző vonása
4. A kulturális fogyasztás néhány jellemzője, szabadidő felhasználása
5. A fiatalok társadalmi közérzete, politikai kérdésekhez való viszonya
6. Az ifjúság legégetőbb problémái
II. Megyei SWOT analízis 2009.
Kistérségi helyzetfelmérésekből felépítve.
III. Fókuszcsoportos kutatás 2010.
1. A lakóhellyel kapcsolatos sztereotípiák, spontán megnyilvánulások
2. A fiatalok életminősége a kistérségben
3. Menni vagy maradni, jövőtervezés
4. A fejlődés elősegítésének lehetőségei
3.3. A helyzetelemzés főbb következtetései







Magas a pályakezdő munkanélküliség, a Baranyában élő fiatalok életét leginkább befolyásoló,
megoldatlan probléma a munkalehetőségek szűkössége.
Gyakori a külföldi munkavállalás, a lakóhely elhagyása, elvándorlás a településről.
A tömegközlekedés hiányosságai, problémája tovább nehezíti a munkalehetőségek és tanulási
lehetőségek kihasználását.
Közösségi terek, ifjúsági klubhelyiségek hiánya a vidéki településeken.
Nem megfelelő az információáramlás a vidéki településeken, programok, lehetőségek,
jelentősebb közéleti, kulturális események tekintetében.
Kevés példától eltekintve nem megoldott az önkormányzatokon belül az ifjúságpolitika ügye, az
ifjúság intézményesült képviselete az önkormányzaton, hivatalokon belül. Az ügyintézés, a
kapcsolatok sok helyen ad hoc jellegűek, a személyes kapcsolatok dominálnak.
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A megye ifjúsági helyzetét vizsgálva 2010-ben igen éles kettősséget lehet megállapítani:
Jó infrastruktúra

Hiányos infrastruktúra

(közlekedés, intézmények, közösségi tér, internet stb.)

Sok fiatal

Elvándorlás

(intézmények kihasználtsága, munkalehetőségek elérhetősége tekintetében)

Jó szakemberek

Szakemberek hiánya

(elhivatott ifjúságsegítők, pedagógusok, művelődésszervezők stb.)

Gazdag programkínálat

Kevés program

(nemcsak város, község viszonylatában, hanem térségenként is)

Összefogás

Széthúzás

(közös programok, akár térségi szinten, jó és rossz példák)

Aktív civilek

Passzivitás

(ifjúsági feladatokat ellátó, átvállaló szervezetek, helyi érdekképviseletek)

Pályázatok kihasználása

Forráshiány

(komplex fejlesztésekben, stratégiákban gondolkodó települések, térségek)

Mindez az erőforrások jobb kihasználtságára hívják fel a figyelmet.
Komplex megközelítés felismerése:
A kistérségi ifjúsági fórumok során, több helyen megállapításra került, hogy az egyes települések
jellege, adottsága meghatározza, befolyásolja a fejlesztési lehetőségeket. Így más-más
megközelítést, javaslatot kell alkalmazni a legtöbb esetben. A tapasztalat azt mutatja, hogy
önmagában, rövidtávon jó egy-egy fejlesztés, de környezetében nem biztos hosszú távon a
hasznossága, eredményessége (pl. egy-egy képzés, továbbképzés elvégzése nem elégséges a
munkába álláshoz, megélhetéshez, ha nincs a településen, vagy a térségben foglalkoztató). Ebből
adódóan érdemes komplex, széles összefogásban megvalósuló, szakmai és szektorközi
együttműködésen alapuló programokban gondolkodni, továbbá figyelembe venni a kistérségi, helyi
aspektusokat, területi különbségeket, sajátosságokat, illetve a célcsoportot segítő tényleges és
lehetséges szakembereket is.
A megyei koncepciót megalapozó ifjúsági helyzetelemzés részleteit az 1. számú függelék
tartalmazza.
4. Célkitűzések
4.1. Horizontális célok
4.1.1. A célcsoportra vonatkozóan:





A fiatalok szerepvállalásának növelése. A célcsoportba tartozók hozzásegítése az önálló
egzisztenciájuk megteremtéséhez. Egyéni boldogulásuk, családalapításuk, otthonteremtésük
elősegítése.
A fiatalok társadalmi szerepvállalásának, aktív állampolgárságának elősegítése, ösztönzése.
Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok iskolai és munkaerő-piaci esélyegyenlőségének
elősegítése.
A fiatalok jogaikat érvényesítő az emberi jogokat tiszteletben tartó, a másság és a sokszínűség
kultúráját elfogadó, befogadó és nyitott, a világban eligazodni tudó felnőtté válásának
elősegítése.

4.1.2. A célcsoportot segítőkre vonatkozóan:


Hatékonyabb kommunikáció kialakítása a szektorok és szakmai ágazatok között az ifjúsági
feladatok ellátásában. A koordinációs tevékenységek erősítése megyei, kistérségi és helyi
szinten egyaránt.
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Többcsatornás kommunikáció folytatása. A célcsoport és az őket segítők
kommunikációjának elkülönítése, a változatosságok figyelembevételével.
Az ifjúsági szolgáltatások elérhetőségének, hozzáférhetőségének biztosítása a célcsoport
számára lakóhelytől függetlenül.
Hatékonyabb erőforrás-gazdálkodás feltételeinek megteremtése.
Közös (települési, településközti, térségi) komplex ifjúsági projektek megvalósítása. Kistérségi
szintű ifjúsági feladat-ellátások kialakítása, működtetése.
Az ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek működésének stabilizálása, a hatékonyabb működés
elősegítése.
Az ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek bevonása a közfeladatok ellátásába.
Az ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek egymás közötti együttműködésének erősítése.
Az önkormányzat és az ifjúsági civil szektor kapcsolatainak intézményesítése.
Szakmai-módszertani támogatás biztosítása a megyében ifjúsági feladatokat felvállaló,
ifjúsági szolgáltatásokat biztosító önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és
vállalkozások részére.

4.2. Vertikális célok
4.2.1. Pályakezdés, otthonteremtés





Az önkormányzatnak támogatnia kell minden lehetséges eszközzel a fiatalok munkába állását és
az otthonteremtését, segítenie kell a családalapítást.
Különböző foglalkoztatáspolitikai eszközök bevonásával törekedni kell a fiatalok minél
hatékonyabb munkába vonására.
Ahhoz, hogy a megszerzett tudás ne váljon használhatatlan tudássá, fontos, hogy a fiatalok
képesek legyenek alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez, tisztában legyenek a piac
elvárásaival, ehhez igazodva válasszanak képzési területet.
A település- és gazdaságfejlesztés során a döntéshozóknak számításba kell venni a korszerű
tudással, ismeretekkel rendelkező fiatalokat, mint a humánerőforrás bázisát.

4.2.2. Oktatás, képzés, nevelés









A fiatalok helyben tartásához biztosítani kell a magas színvonalú és kompetenciaalapú oktatást
és képzést (mind az iskolákban, mind az iskolarendszeren kívüli képzésekben, tanfolyamokon,
klubokban).
A hatékonyabb képzés érdekében segíteni kell a pályaorientációt, és szakemberek bevonásával
lehetőséget kell teremteni a fiatalok számára a minél szélesebb körű tájékozódáshoz,
tanácsadások igénybevételéhez.
Biztosítani kell a zökkenőmentes átmenetet a képzésből a munka világába.
Törekedni kell az oktatási rendszert elhagyó fiatalok számának csökkentésére.
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elve egymást kiegészítve kell, hogy érvényesüljön.
Éppen ezért biztosítani kell a hátrányos helyzetű (mélyszegénységben, szegregátumokban,
hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű térségekben, településeken élő, fogyatékos és
roma fiatalok számára egyaránt) a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést az oktatás
területén is.
Segíteni kell a diákok és a velük foglalkozó szakemberek (az iskolában elsajátítható tudáson túl)
folyamatos képzését.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a fiatalok környezettudatos nevelésre.
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4.2.3. Egészség, testkultúra









A szellemi és testi egészség a legfőbb érték, ezért erősíteni kell ennek tudatosabb
megjelenítését, amelyhez megfelelő motivációt és kommunikációt kell bevezetni, és széles
körben alkalmazni.
Tudatosítani kell a fiatalokban az egészség megőrzés, egészségfejlesztés és betegségmegelőzés
fontosságát.
Esélyt kell teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus
kialakítására, és mind a legális, mind az illegális a drogok visszautasítására.
A sportolás alternatívát nyújt a káros szenvedélyekkel, és a deviáns viselkedésformákkal
szemben, továbbá az egészségmegőrzés szempontjából is kiemelten fontos, ezért a fiatalok
igényeinek megfelelően kell fejleszteni a sportolásra, illetve a szabadidő aktív eltöltésére
alkalmas területeket.
Támogatni kell az egészséges életmód szemléletének meghonosítását.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a szociálisan hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok
egészségvédelmére, különös tekintettel az integrált sportprogramok megvalósítására.
Az egészséges élet alapja a tiszta környezet, ezért kiemelten kell kezelni a környezetvédelemi
problémák iránti fogékonyságot, a környezeti nevelés széleskörű elterjedését, valamint a tiszta,
és ezáltal vonzó településkép megteremtését. A felnövekvő generációk környezet- és
természetvédelmi gondolkodásának, szemléletének fejlődése, felelősségtudatuk erősíteni kell.

4.2.4. Kultúra, közösség














Támogatni kell - a politikai pártoktól független - ifjúsági szervezetek létrejöttét, fejlesztését, a
fiatalok önszerveződéseit és újszerű kezdeményezéseit.
Segíteni kell a fiatalok azon tanulási folyamatát, melyben az érdekegyeztetés, érdekérvényesítés
megfelelő formáit és sikeres eljárásmódjait sajátíthatják el, illetve állampolgári képességeiket
fejlesztik.
Segíteni kell a fiatalok közötti szolidaritás megerősítését, a sokszínűség, a másság
elfogadtatását. A kirekesztő, előítéletes gondolkodás és viselkedés negatív hatásainak
tudatosítását, a befogadó attitűd erősítését. Minél több lehetőséget kell teremteni, olyan integrált
programok megvalósítására, ahol az együttlét lehetőséget teremt egymás megismerésére és az
egymástól való tanulásra is.
Biztosítani kell a hátrányos helyzetű fiatalok számára is a közösségi, kulturális programokon
való részvételt, és segíteni kell az általuk kezdeményezett programok megvalósulását.
Támogatni kell a fiatalok önkifejezését és kreativitását szolgáló kezdeményezéseket.
Támogatni kell a szabadidő tartalmas eltöltését, mert a kulturális rendezvények nem csupán a
szellem és a test táplálékaként foghatók fel, hanem mint prevenció, mint alternatíva a nem
kívánt időtöltési formákkal szemben.
Preferálni kell az egészséget támogató és a tartalmas értéket nyújtó programokat.
Támogatni kell a hagyományőrzésre, kultúraközvetítésre irányuló rendezvényeket,
programokat.
Támogatni kell a közbiztonságra, közrendre irányuló kezdeményezéseket.
Támogatni kell a nemzetközi ifjúsági és szakmai együttműködési formákat, az ifjúsági cseréket,
a testvérvárosi kapcsolatokat, és ezek hálózati szintű együttműködését.
Biztosítani kell az aktív és hasznos ifjúsági élethez a megfelelő közösségi tereket.
Fejleszteni kell a jelenlegi közművelődési intézmények és más szervezetek által fenntartott
közösségi tereket.
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Az ifjúsági korosztály tekintetében óriási szerepe van a hatékony és hiteles kommunikációnak,
ezért biztosítani kell a megfelelő információáramlást a korosztály és más társadalmi csoportok
között.
Napjainkban a média hatása nagymértékben befolyásolja a fiatalok fejlődését, viselkedését,
ezért segíteni és támogatni kell a valódi, pozitív értékek közvetítését.

A vertikális és horizontális célok megvalósítása valamennyi ágazatban és szakterületen az ifjúsági
korosztály érdekeit és össztársadalmi érdeket szolgálnak.
5. Összegzés
Az ifjúsági koncepcióban vállalt célok megvalósítása csakis széleskörű együttműködéssel, aktív
partneri viszonyban valósítható meg, ezért különös hangsúlyt kell fektetni a közös munkára, a
feladatok megosztására. Az ifjúsági feladatokat az önkormányzat intézményeinek, szakembereinek
a közreműködésével és a civil szervezetekkel együttműködve kell megvalósítani.
Tovább kell fejleszteni a „komplex térségi és megyei ifjúsági feladat-ellátási rendszert”, amely
magába foglalja az információs és tanácsadó szolgáltatásokat, közösségi, szabadidős
szolgáltatásokat, képzéseket, fejlesztő programokat.
Kiemelten kell segíteni és támogatni az egyedi, speciális és modellértékű programokat, ifjúsági
projekteket (foglalkoztatás növelésre irányuló programok; bűnmegelőzésre, esélyegyenlőségre,
speciális nevelést igénylő gyerekek képző-fejlesztő programjai), amelyek együttműködésre,
esélyegyenlőségre, illetve érdekképviseletre irányulnak.
Az ifjúságsegítés fontossága érdekében biztosítani kell, hogy mind a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésében, illetve szervezeti egységeiben, mind a hivatal struktúrájában helye
és szerepe legyen a szakterületnek.
Mindezek megvalósulásához olyan feltételeket, különösen financiális alapokat kell teremteni, ami a
teljes körű, zavartalan, ugyanakkor (költség)hatékony feladatellátást eredményez. Ezért a megyei
önkormányzat évente a költségvetési rendeletben meghatározott közvetlen és közvetett forrásokat
biztosít az ifjúsági feladatok ellátásával foglalkozó intézmények és szervezetek számára.
Így válhat a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015.) olyan stratégiai
tervé, amely - figyelembe véve az országos és európai uniós folyamatokat – a megyében élő fiatalok
életminőségének javítására irányul az elkövetkező években. Olyan dokumentum és elkötelező
állásfoglalás, ami fontos eszköze annak, hogy a megyei önkormányzat a kötelező és önként vállalt
feladatait hatékonyan lássa el. Lehetőséget ad a szemléletváltásra, és részterületeken történő
továbblépésre is. Időközönkénti módosítása nem csak lehetséges, de szükséges is: a kulturálistársadalmi, gazdasági és jogi változások miatt. A benne megfogalmazottak figyelembevételével
indokolt és szükséges az ifjúsági cselekvési terv elkészítése is, amely tartalmazza a konkrét
feladatokat, hozzárendelhető forrásokat, a felelősöket és az időkereteket. A dokumentumokban
foglalt, és az ahhoz kapcsolódó döntések azonban csak akkor érik el céljukat, ha a megye
ifjúságának helyzete visszatérően a rendszerszemlélet tükrében, és komplexen kerül
megvizsgálásra.
Záradék:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági
koncepciója (2010-2015.) dokumentumot a 41/2010.(IV.29.) Kgy. határozattal elfogadta.
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I. Baranya megyei fiatalok a XXI. század első évtizedében
Összehasonlító elemzés
A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Gyermek- és Ifjúságkutatási Főosztálya a Baranya
Ifjúságáért Nonprofit Kft.- vel 2009. november 15-én megkötött szerződés szerint az alábbi
feladatokat vállalta 2010. január 15-i határidőre:
Az Ifjúság2008 kutatás Baranya megyei adatokra vonatkozó másodelemzése (meglévő
adatok esetében az Ifjúság2000, valamint Ifjúság2004 kutatások eredményeinek
összehasonlításával) és annak szöveges értékelése tanulmány formájában, az alábbi
struktúra szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demográfia, családi viszonyok és gyermekvállalás
Oktatási és munkaerő-piaci helyzetkép
A 15-29 éves korosztály életmódjának néhány jellemző vonása
A kulturális fogyasztás néhány jellemzője, szabadidő felhasználása
A fiatalok társadalmi közérzete, politikai kérdésekhez való viszonya
Az ifjúság legégetőbb problémái

Vizsgálatunkban tehát három nagymintás ifjúsági felvétel Baranya megyei adatait
hasonlítjuk össze. Az Ifjúság2000, az Ifjúság2004 és az Ifjúság2008 adatfelvételek
megyére reprezentatív mintája módszertanilag alkalmas az összehasonlításra: 1
 a kérdőívben feltett kérdések mintegy 60 százaléka megegyezik, így pontosan
nyomon követhető az egyes témák kapcsán bekövetkezett változás,
 a mintaválasztás alapelvei nem változtak a 8 év alatt, valamint
 a vizsgálat mind a három alkalommal a 15–29 éves ifjúsági korosztályt
reprezentálta.
Az alábbi ábra jelzi, hogy az egyes vizsgálatokban mindhárom alkalommal mintegy 310 fő
képviselte Baranya megyét a mintában. Ezen belül Pécs 15–29 éves ifjúsága
alkalmanként kb. 120 fővel van reprezentálva a 8000 fős vizsgálatban, míg a községben
lakókat évenként és átlagosan 110 fiatal reprezentálja. Az elemszámok további, mélyebb
területi bontást nem tesznek lehetővé. Az elemzés során így legfeljebb ezt a hármas
felosztást használhatjuk, azonban vannak olyan adatsorok, ahol csak a megye egészére
vonatkozóan tudunk eredményeket közölni.

1

A három adatfelvétel egyenként 8 000 fős mintán készült. A minták a 15–29 éves magyar fiatalokat
reprezentálják nem, kor és állandó lakhely szerinti település típusa szerint.
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A 2000-es, 2004-es és 2008-as minta megoszlása településtípus szerint, gyakoriság (fő)
140
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309 fő
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más város

Ifjúság2008

község

Az elemzés lehetőséget teremt arra is, hogy ne csak a Baranya megyei fiatalok
életvezetésében, gondolkodásában történt változásokat rögzítsük, de az összehasonlítás
kiterjedjen a magyar fiatalok egészére. Megjegyezzük továbbá azt is, hogy az elemzés fő
vonalát az Ifjúság2008 adatsora szolgáltatja.
Az ifjúság legégetőbb problémái
A nagymintás ifjúságkutatások hagyományosan úgy záródnak, hogy felvázoljuk a fiatalok
által körberajzolt problématérképet. 2000-ben és 2008-ban országosan a korosztály
legégetőbb problémája elsősorban társadalmi–gazdasági folyamatokkal és problémákkal
voltak összefüggésben, míg 2004-ben a fiatalok az életvilágukban megjelenő ügyekre
asszociáltak. 2008-ban a legégetőbb országos probléma, sorrendben a munkanélküliség,
a pénztelenség (szegénység), valamint létbizonytalanság volt. Rendkívül érdekes
tapasztalásként rögzítettük, hogy az országos 2 és a lokális problématérkép nem annyira
különbözik egymástól, mint azt arra előzetesen számítani lehetett. Talán az arányok
eltértek, de a probléma-lista alig-alig különbözött egymástól.
Baranya megyét vizsgálva megállapítható, hogy az ország egészére a megyében élő
fiatalok is a munkanélküliséget teszik a legsúlyosabb problémának 2008-ban. Szintén
hasonló a magyar ifjúság egészére vonatkozó gondolkodás a pénztelenséget,
szegénységet, valamint a kilátástalan jövőt illetően. A megyei fiatalok erőteljesebbnek
érzik ugyanakkor a drog- valamint az alkoholproblémákat, amit egyébként korábban
részletesebben is elemeztünk.

2

„Mit ma Magyarországon az ifjúság legégetőbb problémája?” illetve „Az ön településén mi az ifjúság
legégetőbb problémája?”
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Ha a lokális–országos viszonylatot vesszük górcső alá, és arra a kérdésre kívánunk
választ adni, hogy Baranya megyei fiatalok is nagyjából ugyanazokat a problémákat
érzékelik országosan és lokálisan, a válaszunk az, hogy csak részben. Kétségtelenül a
munkanélküliség helyi és a magyar ifjúság egészének a legsúlyosabb problémája, de a
második helyen már az alkohol elterjedése, illetve a céltalanság áll. A kilátástalan jövő már
csak e három után következik, és ötödikként megemlíthető a drogok elterjedése. Az első
10 probléma között helyi szinten megjelenik a szórakozási lehetőségek hiánya is, ami
egyébként érzékelhető problémaként jelent meg az ifjúsági szolgáltatások vizsgálatakor is.
Roppant érdekes, hogy az Ifjúság2008 Gyorsjelentésében is hasonló tényezőket
rögzítettünk. Helyi és országos szinten is a materiális problémák, és ezzel
összefüggésben a bizonytalan jövőorientáció okozta a legnagyobb fejtörést a fiataloknak.
Leszögeztük azonban, hogy a helyi problémák esetében az alkohol elterjedésének
nagyobb a fontossága, mint a drogoknak. És arra is utaltunk, hogy lényegében egyetlen
olyan tényező került az első 10 ügy közé, amely csak helyi szinten jelentkezik: a
szórakozási lehetőségek hiánya vagy korlátozottsága.
Mit tart az ifjúság legégetőbb problémájának? Magyarország és Baranya megye, 2008. (a két
legfontosabb válasz összevont százalékos megoszlása)
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Mit tart az ifjúság legégetőbb helyi és országos problémájának?
Baranya megye, 2008
(a két legfontosabb válasz összevont százalékos megoszlása)
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Záró megjegyzések
A Baranya megyében élő fiatalok részletesebb vizsgálata során felmerült néhány
fontosabb eredmény kiemelésével egyben összegezzük is a másodelemzés –általunk –
legfontosabbnak tartott megállapításait:
1. A Központi Statisztikai Hivatal által kiadott jelentés alapján megállapítható, hogy
négy év alatt – országosan – 182 969 fővel csökkent a vizsgált populáció, ez a
csökkenés Baranya megyében mintegy 7000 fő volt.
2. Országos tendencia, hogy a családi és párkapcsolatban bekövetkezett
változások elsősorban a 25–29 éves nőket érintik, akik körében a 2004. évi
kutatáshoz képest tovább csökkent a férjezettek aránya, és a tartós kapcsolatok
jellege is drámaian alakult át. A Magyarországon élő 15–29 éves fiatalok több mint
héttizede nőtlen vagy hajadon, 13 százalékuk él házastársi, és 13 százalékuk
élettársi kapcsolatban. Baranya megyében is érvényesül, hogy a fiatalok mintegy
70 százaléka nőtlen/hajadon, az adatok belső dinamikája azonban különböző. A
trend iránya hasonló: drámaian változik a házasok aránya, 18-ról 9 (!) százalékra
csökkent, és ezzel párhuzamosan növekszik azok aránya, akik élettársi
kapcsolatban élnek. 2000-ben az együttélés fő formája még a házastársi kapcsolat
volt, 2008-ra ezt a „szerepet” egyértelműen az együttélés vette át. A változás tehát
alapvetően nem a hajadon kontra társas kapcsolatban élő relációban történt a
megyén belül, hanem sokkal inkább az együttélési forma megváltozásáról
beszélhetünk.
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3. A baranyai 15–29 éves korosztály mintegy 12 százaléka jelenti ki határozottan,
hogy nem tervez (további) gyermeket, 8 százalékuk a körülményektől teszi függővé,
5 százalékuk pedig nem tud erre a kérdésre válaszolni. Mindez azt jelenti, hogy
háromnegyedük (+8% az országos átlaghoz képest) kíván a későbbiek során
gyermeket vállalni.
Településtípusonként vizsgálva a gyermekvállalási
hajlandóságot megállapítható, hogy a pécsi fiatalok körében a legalacsonyabb a
korosztályon belül a gyermeket vállalók aránya (6%), míg a községekben a
„legmagasabb”, 15%.
4. Az Ifjúság2008 kutatás adatai azt mutatják, hogy tart az oktatási expanzió
folyamata: a teljes sokaságból 2000-ben 34, 2004-ben 40, 2008-ban 46
százaléknyian jártak iskolába az adatfelvétel idején. Baranya megyében az
országos átlaghoz képest 2008-ban magasabb a tanulók aránya (49%) és ezzel
párhuzamosan még az országos átlaghoz képest is kevesebben dolgoznak fő
tevékenységként (36%).
Az oktatásban részt vevő fiatalok aránya Baranya megye, 2008
(százalékban)
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Szeretne-e továbbtanulni? Magyarország és Baranya megye, 2008
(százalékban)
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5.

A jelenleg is dolgozó fiatalok egyharmada tart attól, hogy a közeljövőben elveszíti
munkáját, 5 százalék pedig nem tudott válaszolni az erre vonatkozó kérdésre.
Legnagyobb arányban a legfeljebb 8 osztályt végzettek körében érezhető a munkahely
elvesztésétől való félelem: 64% (!) százalékuk tart tőle, míg legbiztosabbnak az
érettségizettek érzik jelenlegi munkahelyüket (20 százalékuk fél attól, hogy elveszti az
állását). A diplomások esetében magasabb a munkahely elvesztésétől való félelem,
mint a középfokú végzettségűeknél.

6.

A megyében élő fiatalok 71 százaléka mutatkozik mobilnak, azaz, ha másik
településen kapna munkát, ott is elfogadná a felkínált lehetőséget. 15 százalékuk
állítja, hogy nem vállalna más településen munkát, 7 százalékuk most is más
településen dolgozik. Leginkább az egyébként legrosszabb helyzetben lévő 8 osztályt
végzettek vállalnák az ingázást, vagy akár az elköltözést, míg a legkevésbé mobilnak a
diplomások bizonyulnak. A pécsi fiatalok 63, míg a községben élők 81 százaléka lenne
hajlandó más településen is munkát vállalni.
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Tapasztalatai szerint milyenek most az elhelyezkedési lehetőségek az Ön lakóhelyén
és a környékén ezzel a végzettséggel? Baranya megye, 2008 (százalék)
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Mindent mérlegelve elköltözne-e végleg erről a településről, ahol jelenleg lakik?
Magyarország és Baranya megye, 2008 (a kérdésre választ adók százalékában)
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7. Az előző két nagymintás felvételhez képest is tovább nyílt a „társadalmi olló”. Ma
már elmondható, hogy az alacsony iskolázottságú szülők gyermekei számára szinte
elérhetetlenné vált az oktatás felső szegmense (egyetem), illetve a megfelelő
szocializáció hiányában az elit kulturális terek használata.
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Itt kell megjegyeznünk, hogy a tananyagban is szereplő történelmi és kulturális
helyek látogatottsága elsősorban iskolához kötődik, csupán a magasan kvalifikált
rétegek gyermekei és a nagyobb városokban lakók azok, akik a családjukkal
ismerkednek meg a magyar történelem nevezetes helyeivel.
Van-e az Ön számára elérhető közelségben olyan intézmény, szolgáltatás, ami a
fiatalok számára kínálnak különböző szolgáltatásokat? Baranya megye, 2008
(település típusa szerint, százalék)
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8. A Baranya megyei fiatalok 34 százaléka vallja be, hogy naponta, további 6
százaléka pedig hetente dohányzik. Ezek az adatok nem mutatnak alapvető
különbséget az országos tendenciákhoz képest. Lényegesen kevesebben vannak
ugyanakkor a soha nem dohányzók; 44 százalékuk választotta ezt a kategóriát. A
leszokók aránya 7, míg az alkalmi, „koca dohányosok” aránya 9 százalék.
9. Az országos mintában a fiatalok mintegy 50 százaléka jelezte, hogy az elmúlt év
folyamán sohasem, vagy csak nagyon ritkán fogyasztott alkoholt. Mintegy 10
százalékuk napi vagy heti rendszerességgel alkoholizál. Baranya megyében eltérő
helyzetet rögzítet a kutatás. A megyében élő fiatalok 38 százaléka jelezte, hogy
soha, vagy csak nagyon ritkán fogyaszt alkoholt, ami kétségtelenül releváns
különbség az országos tendenciákhoz képest. A napi vagy heti rendszerességgel
alkoholt ivók 14 százalékot tesznek ki, míg a köztes kategóriákban találhatók a
Baranyai fiatalok 48 százaléka.
10. Az országos adatokat összehasonlítva a Baranya megyei eredményekkel
megállapítható, kisebbnek tűnik a drogfogyasztásból eredő probléma. A
valamilyen drogfajtát kipróbálók és azt bevallók aránya 11 százalék, tehát
kevesebb, mint az országos átlag (17%). A nemek szerinti összetétel vizsgálatakor
kitűnik, hogy a Baranya megyei nők „bevállalósabbak”, hiszen 14 százalékuk
próbált már drogot, míg a férfiaknál 10 százalék ez az arány, vagyis a tendencia
épp ellentétes, mint az ország egészében. 2004-hez képest másfélszeresére nőtt a
drogokat kipróbálók aránya.
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Különösen aggasztónak tűnik a marihuánát kipróbálók magas, 20 százalékos
aránya, de az altatók „alternatív” felhasználási módját kipróbálók aránya is
magasabb, mint az országos átlag. A megyében a drogkipróbálás nem függ össze
az állandó lakhellyel, azaz a községben és a megyeszékhelyen élők között e téren
nincs érdemi különbség.
11. Országosan a fiatalok 42 százaléka állította, hogy van számára elérhető
közelségében olyan civil vagy egyházi szervezet, amely a fiatalok számára
nyilvános programokat szervez, míg ez az arány a Baranya megyei fiatalok között
47 százalék, 38 százalékuk mondta azt, hogy van olyan civil, egyházi szervezet,
ami programokat kínál számukra. 23 százalékuk viszont azt jelezte, hogy nincs
ilyen szolgáltatás a környezetében, 30 százalékuk pedig nem találkozott ilyen
jellegű civil, egyházi szervezettel. A megyében a pécsi fiatalok vannak legkevésbé
tisztában a lehetőségeikkel (több mint 30 százalék a bizonytalanok aránya), míg a
legnagyobb arányban a kisebb városokban élők jelezték, hogy van ilyen
szolgáltatás a közelükben. A községben élő 15–29 évesek viszont e tekintetben
komoly hátrányt szenvednek, hiszen minden második községben élő fiatal azt
állítja, hogy nincs elérhető közelségben fiatalok számára szolgáltatást nyújtó
intézmény vagy civil szervezet. Az ifjúsági intézmények közül a fiatalság számára
ma is a ’létező szocializmusban’ már működő művelődési és sportolási intézmények
a leginkább elérhetők. A fiatalok válaszai alapján a legalacsonyabb (gyakran még a
20 százalékot sem éri) el a diák (ifjúsági)parlament, diák (ifjúsági)önkormányzat
elterjedtsége.
A szervezetekhez való kapcsolódás jellegzetességei Magyarország és Baranya megye,
2008. (százalékos megoszlás a kérdésre választ adók körében)
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12. A megyében élő fiatalok relatív többsége még soha nem vett részt helyi civil,
egyházi szervezet által szervezett rendezvények, míg elvétve (néha) mintegy 40
százalékuk. A kisebb településeken, a helyi közösségek szintjén magasabb
valamivel a részvétel (13%), de a városokban hibahatár körüli a civil szervezetek
programjain rendszeresen részt vevő fiatalok aránya.
13. A Baranya megyében élő 15–29 évesek egytizede azon a véleményen van,
miszerint bizonyos körülmények között egy diktatúra jobb, mint a demokrácia,
további egyharmaduk számára pedig gyakorlatilag lényegtelen, hogy demokratikus
vagy diktatórikus körülmények között él-e.

II. Megyei SWOT analízis
A 9 darab kistérségi szinten végzett helyzetfelmérését, majd ezekből a megyei analízist
2009-ben a kistérségekben megtartott munkacsoportok alapján készítette a Baranya
Ifjúságáért Nonprofit Kft, mint megyei ifjúsági szakmai módszertani központ.
A felmérés a fiatalok helyzetére, életkörülményeire, szolgáltatásokhoz való hozzáférésére
fókuszált. A munkacsoportokban IKSZT pályázók képviselői, polgármesterek,
önkormányzati képviselők, civilek szervezetek képviselői és a célcsoportot segítők vettek
részt.
Sásdi kistérség
- Szakmai háttér, képzett segítők
- Pályázati lehetőségek jó kihasználása (pl. Leader, TÁMOP)
- Többcélú Kistérségi Társulás támogatása
- Együttműködésre való hajlandóság (9 település és Sásd)
- Magas a munkanélküliség
- Elért eredmények fenntarthatósága?!
Mohácsi kistérség
- Jó infrastruktúra/intézmények
- Gazdag kultúra, hagyományok, népszokások
- Szegmentált, széthúzó célcsoport
- Pályázat lehetőségek jobb kihasználása szükséges
- Összefogás lehetősége
- Határon túli kapcsolatok lehetősége
Szentlőrinci kistérség
- Munkahelyek hiánya
- Információhiány a fiatalok körében
- Alacsony képzettség többségben vannak
- Kulturális sokszínűség jellemző
- Természeti adottságok jobb kihasználása
- Egyre több fiatal több községben
- Kreativitás szükséges a célcsoporttal való foglalkozáshoz
- Turizmusfejlesztésben lehet lehetőség
Komlói kistérség
- Fiatalkorúak bűnözése jellemző
- Munkahelyek hiánya
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- Elköltözési hajlandóság magas
- Megfelelő infrastruktúra
- Jó sportolási lehetőségek vannak
- Együttműködések erősítése szükséges
Pécsváradi kistérség
- Jó infrastruktúra (vannak jó közösségi terek, sportpályák)
- Természetes és épített örökség gazdagsága
- Térségi marketing/kommunikáció hiánya
- Nehéz elérni a fiatalokat, nehéz motiválni, aktivizálni őket
- Nincs összefogás a fiatalok között a térségben
- Nem jó az erőforrás (humán, értékek) gazdálkodás
Sellyei kistérség
- Rossz infrastruktúra (közlekedés, szolgáltatások)
- Magas a munkanélküliség
- Érdektelenség a célcsoport körében
- Egyre jellemzőbbek az elnéptelenedő falvak
- Elzártság (település, térség) érzése
- Összefogás (pl. IKSZT-ben is) szükségessége
- Tematikus képzések kellenek
- Tematikus ifjúsági programok kellenek
Siklósi kistérség
- Érdektelenség a célcsoport körében
- Bűnözés, devianciák egyre jellemzőbbek
- A turizmusban rejlenek lehetőségek
- Szponzoráció jobb kihasználása szükséges
- Aktív civil szervezetek
- Pályázati lehetőségek jobb kihasználása
Szigetvári kistérség
- Munkalehetőség hiánya
- Képzetlen munkaerő, alulképzettség jellemző
- Elöregedés, elvándorlás jellemző
- Hiányos infrastruktúra (szolgáltatások, közművek)
- Kultúra, hagyományőrzés kitörési terület lehet
- Civil szervezetek aktivitására lehet építeni
Pécsi kistérség
- Nagyváros dominanciája jellemzi a térséget
- Elidegenedés a város lakói, illetve a környező településekre kiköltözők körében is
- Kettősség (jómódúak-szegények) jellemző
- Aktivitás – passzivitás (egyetemisták – alacsony iskolai végzettségűek)
- Elérhetőek a szolgáltatások
- Aktív kulturális élet több községben is
- Sok civil szervezet működik a térségben
- Rossz közlekedési, tömegközlekedési lehetőségek
- Pécs 2010 EKF programban rejlenek lehetőségek a célcsoport számára
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Kistérségek pályakezdő munkanélküliségének alakulása 2009-ben
2009. januári és decemberi viszonylatban (csak 2009-től tartják nyilván külön a
pályakezdők adatait)
Reg.
álláskereső

Pályakezdő

Éves változás

Komlói
Mohácsi

3344
3683

287
344

Sásdi
Sellyei
Siklósi
Szigetvári
Pécsi
Pécsváradi
Szentlőrinci
Összesen:

1491
2288
3655
3247
8965
811
1581
29065

131
158
431
302
749
50
127
2579

18%
-19%
prioritás a
pályakezdők
alkalmazása az
„Út a munkába”
programnál
15%
18%
28%
1%
18%
34%
6%

Tendencia az
utóbbi 3
hónapban
tovább nőtt
tovább csökkent

tovább nőtt
stagnál
stagnál
stagnál
tovább nőtt
stagnál
stagnál
stagnál

Ezen számok csak a regisztráltakat mutatják, de rávilágítanak a problémahelyzetre:
A Baranya megyében regisztrált álláskeresők 9%-a pályakezdő.
A számok alapján megállapítható, hogy az országban regisztrált álláskereső pályakezdők
5 % Baranya megyében él!
További elemzésekhez figyelembe kell venni a korábbi helyzetet, a népességmozgást, a
különböző foglalkoztatási programokat és egyéb olyan helyi tényezőket, amelyek
befolyásolják az arányokat. Érdemes azonban megvizsgálni a mohácsi kistérségben zajló
pozitív irányú folyamatot egy év múlva.
Baranya megyei SWOT analízis összegző táblázata
Erősségek

Gyengeségek

- Jó példák a feladatellátásokra (Sásdi
kistérség, Pécsvárad, Pécs,
Alsómocsolád, Bóly, Szigetvár, Kémes)
- Aktív civilek vannak több településen,
akikre lehet számítani ifjúsági feladatok
ellátásában
- Több jól működő intézményesült
ifjúsági érdekképviseleti forma van a
megyében (pl. Baranyai Gyermek és
Ifjúsági Érdekképviseleti Fórum, Pécsi
Ifjúsági Kerekasztal, kistérségi fórumok,
gyermek és ifjúsági önkormányzatok)
- Sok a közoktatási és felnőttoktatási
intézmény a megyében
- Tett-Hely Ifjúsági Információs és

- Munkahelyek hiánya, elvándorlás
- Kommunikációs problémák (információhiány)
- Érdektelenség a célcsoport körében
- Drogok, alkohol elterjedése (legális drogok is)
- Az intézményrendszerek a szolgáltatások
elavultak, nehézkesek, barátságtalanok a
fiatalok számára
- Közösségi terek hiánya, megszüntetése
- Infrastruktúra hiánya (közlekedés, közművek,
stb.)
- Rossz közlekedési lehetőségek
- Játszóterek, sportpályák rossz állapota,
hiánya
- Iskolában nem pedagógus ifjúsági
szakemberek hiánya, akik a tanórákon kívül
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Tanácsadó Hálózat 10 vidéki és 8 pécsi
taggal
- Sok Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér (IKSZT) címbirtokos (103 település)
a megyében
- Sok TÁMOP 5.2.5. projekt nyertes
(13 program) a megyében

foglalkozhatnának a fiatalokkal
- Jogszabályok és helyi rendelkezések hiánya
(nem kötelező az ifjúsági feladatok ellátása)

Lehetőségek

Veszélyek

- Ifjúságsegítő szakemberek végeznek a
Pécsi Tudományegyetemen, akik
gyakorlati tapasztalatot szerezve
könnyebben el tudnak helyezkedni
(önkéntesként, projektekben,
foglalkoztatási programokban stb.)
- Többcélú Kistérségi Társulásokkal
közös ifjúsági feladatellátás
- Közösségi terek működtetése civilekkel
- Közösségi terek, sportpályák
használatának, bérlésének
differenciálása (az ifjúsági közösségek
kedvezőbben használhassák)
- Intézmények, civilek, önkormányzatok
közti valós, dokumentált
együttműködések
- Több szerepet kaphatnának a civil
szervezetek az ifjúsági feladatok
ellátásában
- Kreatív, változatos tevékenységek a
célcsoport motivációjában
- Hatékonyabb kommunikációs
csatornák a célcsoport
megszólításában, elérésében
- Megyei, majd kistérségi szintű ifjúsági
szakmai módszertani központok
- Turizmus (Pécs2010EKF, mint
lehetőség)
- Nemzetközi ifjúsági projektek
- Tematikus, igényekre épülő képzések
és a nem- formális tanulást alkalmazó
programok szervezése

- Elnéptelenednek kisebb települések
- Az alacsonyabb végzettségűek maradnak
helyben, akik továbbra sem tudnak munkába
állni
- Még több fiatal megy külföldre dolgozni
- A fiatal nagy része káros szenvedélyek hatása
alá kerül.
- Az amúgy is kevés munkalehetőség mellett
több vállalat is leépítéseket hajtott végre a
gazdasági válság miatt. Így a növekvő
pályakezdő munkanélküliség mellett újabb fiatal
munkanélküliekkel gyarapodik a megye.
- Ha az állami szféra (kormányzat,
önkormányzatok) nem deklarálja az ifjúsági
feladatok ellátását, akkor félő, hogy egyre
kevésbé foglalkoznak a célcsoporttal a jövőben.
Az egyre nehezebben ellátott kötelező
önkormányzati feladatok mellett már nem jut
támogatás az ifjúsági feladatokra.
- A fiatalok többsége passzív marad, nem lehet
motiválni.
- A fiatalok többsége nem vesz részt közösségi
programokban, nem vállal semmilyen
társadalmi szerepet.
- A fiatalok nagy része közömbös marad a
problémák iránt, embertársaik tekintetében.
- A fiatalok nagy része nem tudja kihasználni a
számára adódó kedvező lehetőségeket.
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III. Fókuszcsoportos kutatás 2010.
A fókuszcsoportos vizsgálat 5 fókuszcsoportos interjú összefoglaló elemzését tartalmazza.
Az interjúk alsómocsoládi, bükkösdi, mohácsi, valamint Kémes és környéki illetve Siklós,
Komló, Sásd, Szigetvárról érkezett 15-30 éves fiatalok körében kerültek lekérdezésre
2010. februárjában és márciusban.
A kiválasztás szempontjai:
- Település népessége (500 fő alatti, kisváros, 500 – 200 fő közötti, 2000-5000 fő közötti,
illetve 10000 fő feletti város) és földrajzi elhelyezkedésük (különböző térségekben)
- Státusz szerint: különböző iskolai szinteken tanulók, dolgozók és munkanélküliek
Résztvevők:
Az 5-12 fős kiscsoportokban résztvevők a 15-30 éves korosztályból kerültek ki.
Többségében 18-20 év közöttiek jelentek meg a beszélgetéseken, akik jellemzően a
települések aktívabb tagjai, hiszen más fiatalokat nehéz volt fókuszcsoportos interjú
elkészítése céljából elérni. Családos fiatalokat nem tudtunk elérni. A csoportokban
vegyesen voltak fiúk lányok, néhány csoportban a lányok, néhány helyen a fiúk voltak
többségben. A fókuszcsoport tagjai között minden esetben volt legalább egy fő roma fiatal.
Általános megállapítások:
-

A fiatalok tisztában vannak az oktatási rendszer problémájával, azzal, hogy nem a
valós munkaerő-piaci helyzethez illeszkedik.
Az egész megyében jellemző, hogy a külföldi munkavállalást tekintik kiútnak.
Többnyire egy megfoghatatlan, rövidtávú megoldást, reményt jelent számukra a
külföldi munkavállalás.
Kifejezetten rosszak a vidéken élő fiatalok tömegközlekedési feltételei.
A fiatalok többsége nem kötődik településéhez, nem ismeri annak értékeit.
A hagyományos csoportformáktól eltérő, újszerű kisközösségek jelentek meg
(baráti körök, virtuális közösségek).
Igényelnék a rendszeres szórakozási, szabadidős lehetőségeket.
A legtöbben elégedetlenek a helyi programokkal, lehetőségekkel, de maguk
sem tudják megfogalmazni, min változtatnának, mire lenne igényük.
A kistelepülések fiataljai alig ismerik a helyi civil szervezeteket, a fogalommal
sincsenek tisztában.
Az önkéntes munka, mint tapasztalati tanulás, szabadidős aktivitás teljesen
ismeretlen a legtöbb fiatal számára.
Jelentős a felülről, kívülről várt segítség.

24

IV. Összegzés
Főbb problémák:
- Munkahelyek hiánya, elvándorlás
- Rossz közlekedési lehetőségek
- Kommunikációs problémák (információhiány)
- Érdektelenség, a célcsoport nagyrészt inaktív, nehéz motiválni
A megyei elemzés összeállításakor igen éles kettősséget lehet megállapítani
Baranya megyében:
-

Jó infrastruktúra
- hiányos infrastruktúra
(közlekedés, intézmények, közösségi tér, internet stb.)
Sok fiatal
- elvándorlás
(intézmények kihasználtsága, munkalehetőségek elérhetősége tekintetében)
Jó szakemberek
- szakemberek hiánya
(elhivatott ifjúságsegítők, pedagógusok, művelődésszervezők stb.)
Gazdag programkínálat
- kevés program
(nemcsak város, község viszonylatában, hanem térségenként is)
Összefogás
- széthúzás
(közös programok, akár térségi szinten, jó és rossz példák)
Aktív civilek
- passzivitás
(ifjúsági feladatokat ellátó, átvállaló szervezetek, helyi érdekképviseletek)
Pályázatok kihasználása
- forráshiány
(komplex fejlesztésekben, stratégiákban gondolkodó települések, térségek)

Mindez az erőforrások jobb kihasználtságára hívja fel a figyelmet.
Komplex megközelítés felismerése:
Az egyes települések jellege, adottsága meghatározza, befolyásolja a lehetőségeket. Így
más-más megközelítést, fejlesztési javaslatot kell alkalmazni a legtöbb esetben.
Tapasztalatból mondják a településeken élők, hogy önmagában, rövidtávon jó egy-egy
fejlesztés, de környezetében nem biztos, hogy hasznos, eredményes hosszú távon. (pl.
egy-egy képzés, továbbképzés elvégzése nem elégséges a munkába álláshoz,
megélhetéshez, ha nincs a településen, vagy a térségben foglalkoztató). Ezért érdemes
komplex, széles összefogásban megvalósuló, szakmai és szektorközi együttműködésen
alapuló programokban gondolkodni.
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2. számú függelék
A megyei ifjúsági feladatellátás szervezeti keretei
1. Az ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek
 Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
 Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
 Települési önkormányzatok
 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Többcélú kistérségi társulások (ágazati feladatellátás keretében)
 Kisebbségi önkormányzatok megyei és települési szinten
2. Az ifjúsági feladatok ellátását segítő szervezetek
2.1. Gyermek és ifjúságvédelem, esélyegyenlőség
 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs
 INDIT Közalapítvány és intézményei:
- Baranya Megyei Drogambulancia Pécs
- FÜGE Drog-prevenciós Központ Pécs
- Pécsváradi "Változóház" Rehabilitációs Otthon
- „FÉLUTASHÁZ” Pécsvárad
- Mérföldkõ Egyesület Rehabilitációs Otthon Kovácsszénája
- TISZTÁS Szenvedélybetegek Nappali Intézménye Pécs
2.2. Közoktatási intézmények
 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs
 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája,
Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács
 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési
Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad
 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája,
Kollégiuma és Gyermekotthona Old
 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája,
Kollégiuma Komló
 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma
Mohács
 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és
Kollégiuma Pécsvárad
 Kökönyösi Oktatási Központ Komló (társulásban való fenntartással)
 Települések általános-, közép- és művészeti iskolái
2.3. Művelődési és szabadidős intézmények
 Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár Pécs
 Baranya Megyei Levéltár Pécs
 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs
 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs
 Művészetek és Irodalom Háza Pécs
 Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft.
 Települések művelődési intézményei, kultúrházai, ifjúsági házai, könyvtárai
 Települések sportlétesítményei, ifjúsági- és sporttáborai
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2.4. Non-profit, szakmai, szolgáltató, érdekképviseleti szervezetek
 Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda (Támogatási Közalapítvány)
 Civil Szolgáltató Központ (Nevelők Háza Egyesület)
 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
 Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége
 Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége
 Baranya Megyei Diáksport Tanács
 Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete Baranya Megyei Szervezete
 Pécs-Sophianae Örökség Nonprofit Kft.
 Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
 Baranya Megyei Vállalkozói Központ
 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
 Pécs 2010 Menedzsmentközpont Nonprofit Kft.
 SIEN Alapítvány
 Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete
 Pécsi Ifjúsági Kerekasztal
 Magyar Teleház Szövetség Dél-dunántúli Regionális Tagozata
 Teleházakat működtető civil szervezetek
 Egyházak szolgáltató szervezetei, intézményei
2.5. Egyéb állami, költségvetési intézmények
 Ágazati minisztériumok
 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Baranya Megyei Intézete
 Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal
 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
 Pécsi Tudományegyetem
 Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
 Pécsi Regionális Képző Központ
 Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
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3. számú függelék
A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági feladatellátása
A Baranya Megyei Önkormányzat az elmúlt időszakban a gyermek- és ifjúsági jogok
érvényesítésével kapcsolatos megyei feladatairól az alábbi szervezeti formákban, konkretizált
feladat- és hatáskörökkel, illetve azok ellátásához szükséges pénzforrások hozzárendelésével
gondoskodott/gondoskodik.
Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány
Létrehozása:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése /továbbiakban: BMÖ/ a 7/1994.(I.28.) Kgy.
határozatával - mint a Baranya Megyei Tanács VB Sportszövetségi és Rendezvény Iroda jogutód
szervezete a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány alapító okiratát módosítva - hozta
létre 1994-ben (továbbiakban: Közalapítvány).
Fő célja: a megyében lévő gyermek- és ifjúsági korosztály
 önállóan cselekedni képes állampolgárrá válásának segítése a cselekvési lehetőségek
feltételeinek bővítésével,
 közösségi aktivitásának támogatása, segítése,
 az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének segítése.
Fő feladata: a megyében lévő gyermek- és ifjúsági korosztály számára
 az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének segítése.
 a szabadidő eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása és bővítése,
 az ifjúsági turizmust támogatása és terjesztése,
 a hazai és nemzetközi cserekapcsolatok ösztönzése és támogatása,
 az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt állók oktatásának, nevelésének
szervezése (Kórház – iskola program működtetése),
 a környezeti oktatásuk, nevelésük fejlesztése (erdei iskola program).
Pénzügyi források (a feladatok megvalósításához):
 a közalapítvány vagyona: a „Sikondai Gyermektábor”, a „Sikondai Természetbarátok Háza”,
a „Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő”;
 az alapító megyei önkormányzattól kapott támogatások (lásd. részletezve később);
 az alaptevékenységhez kapcsolható pályázatokból nyert pénzösszegek;
 a Közalapítványhoz csatlakozók pénzbeli támogatásai, illetve a más szervezetektől kapott
támogatások.
Ifjúsági és Információs Tanácsadó Központ/Iroda
Létrehozása: A Közalapítvány a 2/1998. BMGYIK határozatával önálló szervezeti egységeként
hozta létre 1998-ban.
Fő célja: Közvetlen segítségnyújtás a fiatalok számára a mindennapi életük során felmerülő
problémák megoldásához, az információs igényeik kielégítéséhez.
Fő feladata: Egy szolgáltató tevékenységi rendszer működtetése, az alábbi részterületeken.
 Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás
 Diáktanácsadó Szolgálat (D-pont)
 Tanulótájékoztató Tanácsadó Szolgálat
 Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése
 Pécsi Ifjúsági Kerekasztal működési feltételeinek biztosítása
 Mobilitás Info-pont
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Pénzügyi források (a feladatok megvalósításához):
1998-2002 között a Közalapítvány önálló szervezeti egységeként, 2002. évtől a Baranya
Ifjúságáért Közhasznú Társaság humánszolgáltató szervezeti egységeként részesült a
támogatásokból.
Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság/Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.
Létrehozása:
 A Közalapítvány a 17/2001. (X.16.) BMGYIK határozatával döntött a Baranya Ifjúságáért
Közhasznú Társaság (továbbiakban: Kht.) létrehozásáról.
 A BMÖ Közgyűlése a komplex megyei-városi ifjúsági feladatellátás rendszeréről szóló
181/2001. (XII.12.) Kgy. határozatában ismerte el a Kht. létjogosultságát.
 A BMÖ és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002. március 29-én megállapodást
kötöttek, a Pécs város és Baranya megye gyermek és ifjúsági feladatainak ellátása érdekében.
A megállapodásban a két önkormányzat együttesen arról nyilatkozott, hogy a gyermek és
ifjúsági feladataikat hivatali rendszeren kívül, közfeladat-ellátási szerződés megkötésével,
közhasznú szervezeten keresztül kívánja ellátni.
Fő célja:
A gyermek és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról való gondoskodás
Pécs városa és a Baranya megye illetékességi területén, az önkormányzatokkal kötött
„Ellátási szerződés”-ek alapján.
Fő feladata:
 segíti a gyermek és ifjúsági szervezetek, öntevékeny csoportok megalakulását, működését,
pályázati rendszert működtet,
 biztosítja a megyében élő gyermekek és fiatalok számára a közösségek kialakulásához,
működéséhez szükséges infrastruktúra igénybevételi lehetőségét, ifjúsági intézményeket
támogat,
 gondoskodik a megyében élő gyermekek és fiatalok számára információs és tanácsadó
szolgáltatások igénybevételi lehetőségéről,
 gondoskodik a megyében élő gyermekekkel és ifjúsággal való párbeszéd folyamatos
fenntartásáról,
 támogatja a gyermekek és fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltése érdekében szervezett
programokat, rendezvényeket,
 elősegíti az Alkotmányban, a gyermekeket és ifjúságot érintő törvényekben, valamint az
egyéb jogszabályokban rögzített jogok és kötelezettségek megismertetését, érvényre
juttatását.
Mindezen szak- és közfeladatok ellátását szolgáltatások formájában, az Ifjúsági és Információs
Tanácsadó Központtal együtt biztosítja a Kht. (például: ifjúsági tanácsadás, információs adattár
és érdekegyeztető fórum működtetése, ifjúsági szakmai koordináció, -képzésszervezés, ifjúsági
programszervezés, ifjúsági táboroztatás, stb.).
Pénzügyi források (a feladatok megvalósításához):
 a BMÖ által nyújtott támogatások:
- éves működési támogatás (lásd. részletezve később);
- a székhely és irodahelyiség - közműköltségekkel együtt (víz, villany, fűtés) történő térítésmentes használata;
- az ifjúsági feladatok hatékonyabb ellátására kiírt nemzetközi, hazai ifjúsági témájú
pályázatokon való részvétel biztosítása (lásd. részletezve később);
 Pécs M. J. Város Önkormányzata által nyújtott támogatások;
 az alaptevékenységhez kapcsolható pályázatokból nyert pénzösszegek;
 egyéb, más szervezetektől kapott pénzbeli támogatások.
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A Baranya Megyei Önkormányzat - lehetőségeihez mérten – folyamatosan figyelemmel kíséri
és kísérte a gyermek- és ifjúsági területen felmerülő igényeket, és a Közgyűlés, valamint
átruházott hatáskörben az illetékes szakbizottsága az elmúlt években az alábbi jelentősebb
határozatokat hozta.
Az ifjúsági feladatellátásra közvetlen hatású döntések:
 181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat: A komplex megyei-városi ifjúsági feladatellátás
rendszere
 48/2005.(IV.28.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági
koncepciójának előkészítése
 13/2005.(IX.20.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Önkormányzat „Ifjúságért Díj”ának alapítása
 167/2005.(XII.15.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági
koncepciója
 13/2006.(II.8.) OKISB határozat: Delegálás a Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági
munkacsoportjába
 57/2006.(V.11.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Önkormányzat cselekvési terve
(2006-2010)
 18/2007.(III.13.) MüKISB határozat: Delegálás a Baranya Megyei Önkormányzat
Ifjúsági munkacsoportjába
 97/2008.(IX.18.) Kgy. határozat: Az ifjúság helyzete Baranyában, az önkormányzatok
ifjúsági feladatai és a feladatellátás Baranya megyében
 40/2009.(XI.25.) NEKISB határozat: A megyei ifjúsági koncepcióban meghatározott
Ifjúsági munkacsoport újjáalakítása
Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványhoz kapcsolódó döntések:
 176-S/9. Baranya Megyei Tanács határozata: A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági
Alapítvány létrehozása
 7/1994. (I.28.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány
Alapító Okiratának módosításáról
 2/1998. BMGYIK határozat: Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozása
 25/1998. BMGYIK határozat: Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ
csatlakozása az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Országos Szövetségéhez
 6/2005.(II.17.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
alapító okiratának módosítása
 69/2005.(VI.8.) OKISB határozat: A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány 2004. évi közhasznúsági jelentése
 7/2005.(VI.16.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány alapító okiratának módosítása
 28/2006.(III.16.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány alapító okiratának módosítása
 49/2006.(V.11.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány alapító okiratának módosítása
 63/2006.(VI.7.) OKISB határozat: A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése
 9/2007.(II.15.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
alapító okiratának módosítása
 35/2007.(V.23.) MüKISB határozat: Beszámoló a Baranya Megyei Gyermek és
Ifjúsági Közalapítvány 2006. évi munkájáról. A FEB tájékoztatója a Közalapítvány
2006. évi gazdálkodásáról.
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 892007.(IX.20.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány alapító okiratának módosítása
 1/2008.(V.21.) NEKISB határozat: Beszámoló a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány 2007. évi munkájáról. A FEB tájékoztatója a 2007. évi gazdálkodásról.
 16/2009.(VI.10.) NEKISB határozat: Beszámoló a Baranya Megyei Gyermek és
Ifjúsági Közalapítvány 2008. évi munkájáról. A FEB tájékoztatója a 2008. évi
gazdálkodásról.
A Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumhoz kapcsolódó döntések:
 322/1997 (XI. 24) Kgy. határozat: A Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető
Fórum létrehozása
Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társasághoz / Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasághoz kapcsolódó döntések:
 17/2001. (X. 16.) BMGYIK határozat: A Baranya Ifjúságáért Kht. létrehozása
 7/2005. (III.3.) KtGB határozat: A Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrészének
megvásárlása
 49/2005.(V.25.)OKISB határozat: A Baranya Ifjúságáért Kht. 2004. évi közhasznúsági
jelentése
 50/2006.(V.3.) OKISB határozat: A Baranya Ifjúságáért Kht. 2005. évi közhasznúsági
jelentése
 7/2007.(II.15.) Kgy. határozat: A Baranya Ifjúságáért Kht. alapító okiratának
módosítása
 36/2007.(V.23.) MüKISB határozat: A Baranya Ifjúságáért Kht. 2006. évi
beszámolója a megyei önkormányzat ifjúsági feladatainak ellátásáról, a támogatások
felhasználásáról
 2/2008.(V.21.) NEKISB határozat: A Baranya Ifjúságáért Kht. 2007. évi beszámolója
a megyei önkormányzat ifjúsági feladatainak ellátásáról, a támogatások
felhasználásáról
 17/2009.(VI.10.) NEKISB határozat: A Baranya Ifjúságáért Kht. 2008. évi
beszámolója a megyei önkormányzat ifjúsági feladatainak ellátásáról, a támogatások
felhasználásáról
A gyermek és ifjúsági feladatok hatékonyabb ellátásának támogatására benyújtott
pályázatokhoz kapcsolódó döntések:
 42/2003. (III. 20.) Kgy. határozat: Pályázat benyújtása a Gyermek, Ifjúsági és Sport
Minisztérium által kiírt, a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai
ellátásának kiegészítő támogatására
 25/2005.(III.8.) OKISB határozat: A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságnak
pályázati önrész biztosítása
 132/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata a
Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság feladat-ellátásának kiegészítő támogatására
 26/2005.(III.8.) OKISB határozat: A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány pályázati önrészének biztosítása
 81/2006.(VIII.28.) OKISB határozat: Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére
 101/2006.(IX.26.) OKISB határozat: Pályázati önrész biztosítása a Baranya Ifjúságáért
Kht. számára
 159/2006.(XII.7.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata a helyi
önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására
 42/2007.(VI.5.) MüKISB határozat: Pályázati önrész biztosítása a Baranya Ifjúságáért Kht. számára
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Az ifjúsági feladat-ellátásra közvetett hatású döntések:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatása:
 150/2001. (X. 30.) Kgy. határozat: A 2002. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatása
 102/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat: A 2003. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatása
 164/2003. (XI. 19.) Kgy. határozat: A 2004. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatása
 5/2005. (II. 25.) Kgy. határozat: A 2005. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatása
 126/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. évi
fordulójához
 120/2006.(IX.26.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi
fordulójához
 97/2007.(IX.20.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi
fordulójához
 104/2008.(IX.18.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi
fordulójához
 102/2009.(IX.17.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi
fordulójához
A Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport és a Baranya Megyei Önkormányzat
Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány:
 347/1997.(XII.15.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Önkormányzat
Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány
(=INDIT) létrehozása
 78/1998.(IV.27.) Kgy. határozat: Az INDIT Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
 241/1998.(XII.14.) Kgy. határozat: Az INDIT Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
 56/1999. (III. 29.) Kgy. határozat: A Baranya Megyei Drogellenes munkacsoport
létrehozása
 244/1999.(X.25.) Kgy. határozat: Az INDIT Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
 47/2000.(III.28.) Kgy. határozat: Az INDIT Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
 12/2001. (I.30.) Kgy. határozat: Az INDIT Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
 29/2003.(III.20.) Kgy. határozat: Az INDIT Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
 140/2004. (XI.18.) Kgy. határozat: Az INDIT Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
 A Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport feladatainak átadása az INDIT
Közalapítvány által működtetett intézménynek (2005. március 10-től).
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 27/2006. (III.16.) Kgy. határozat: Az INDIT Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
 122/2006.(IX.26.) Kgy. határozat: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Drogstratégiáról
 9/2007. (II.15.) Kgy. határozat: Az INDIT Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
 25/2008. (III.6.) Kgy. határozat: Az INDIT Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
 107/2008.(IX.18.) Kgy. határozat: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Drogstratégia
végrehajtására tett intézkedésekről, valamint a DREKEF Munkacsoportjának
tevékenységéről
A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági területet érintő támogatásai (ezer forintban)
2000-2005. között:
2000

2001

Közvetlen támogatások:
Baranyai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
- működési célú
4.000
4.000
- pályázati önrész
15.000
Baranya Ifjúságáért Kht.
- működési célú
- pályázati önrész
Összesen:
4.000
19.000
Közvetett támogatások:
Diáksport
3.850
2.000
INDIT Közalapítvány
5.000
3.500
Bursa Hungarica ösztöndíj
500
1.000
Összesen:
9.350
6.500
Mindösszesen:
13.350
25.500

2002

2003

2004

2005

7.150
3.700

6.000
-

10.100
8.000

9.000
6.000

5.000
3.900
19.750

6.265
12.265

5.581
23.681

5.832
4.110
24.692

4.880
3.000
2.000
9.880
29.630

6.600
6.000
4.000
16.600
28.865

7.230
5.650
5.500
18.380
42.061

10.470
5.000
5.500
20.470
45.162

2007

2008

2009

2010

6.600
-

6.584
-

6.584
-

6.584
vált.

3.441
6.425
16.466

6.086
7.385
20.055

4.542
4.939
16.065

5.470
vált.
vált.

7.170
2.500
6.000
15.670
32.136

5.933
2.000
6.000
13.933
33.988

4.040
1.000
6.000
11.040
27.105

3.050
vált.
6.000
vált.
vált.

2006-2010. között:
2006
Közvetlen támogatások:
Baranyai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
- működési célú
12.000
- pályázati önrész
10.000
Baranya Ifjúságáért Kht.
- működési célú
6.065
- pályázati támogatás, önrész
3.000
Összesen:
21.065
Közvetett támogatások:
Diáksport
12.542
INDIT Közalapítvány
3.000
Bursa Hungarica ösztöndíj
6.000
Összesen:
21.542
Mindösszesen:
42.607
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