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I. BEVEZETÉS – ÁTTEKINTŐ ÖSSZEGZÉS 

 
1. Az Ifjúsági Cselekvési Terv 2017-2019 indokoltsága 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között nevesíti az 

ifjúsági feladatokat is. Az ifjúsági feladatok ellátásában Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata feladat- és intézményrendszerének jelentős része érintett. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. február 15-ei ülésén a 73/2007. (II. 15.) 

KH. számú határozatával elfogadott Ifjúsági Koncepciója alapján készült a 2010-2012, 

valamint a 2013-2015 közötti időszakra szóló Ifjúsági Cselekvési Terv. Mindkét dokumentum 

létrehozását az együttműködés és a partnerség, valamint a felelősségvállalás és elkötelezettség 

jellemezte. A megalkotásukkor az ifjúsággal foglalkozó intézmények, szakmai és civil 

szervezetek, ifjúsági szakemberek és fiatalok közösen fogalmaztak meg szakmai stratégiai 

irányokat, konkrét szakterületi részfeladatokat a felelősök, határidők és forráslehetőségek 

megjelölésével. Az Ifjúsági Cselekvési Terv előkészítésére szakmai munkacsoportok 

alakultak. A dokumentum felépítésének kialakításakor az előző Cselekvési Tervek 

struktúrájának figyelembe vétele mellett az átláthatóság és a jövőbeli feladatok, cselekvési 

irányok világos megfogalmazása volt a legfontosabb szempont. 

 

2. Az Ifjúsági Cselekvési Terv 2017-2019 megalkotásának módja és módszertana 

 

A Kecskeméti Ifjúsági Tanács 4/2015.(V. 21.) KIT. számú határozata értelmében az Ifjúsági 

Cselekvési Terv stratégiai előkészítésével kapcsolatban úgy határozott, hogy a tervezet 

elkészítésével a Polgármesteri Hivatalt és a HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ 

Nonprofit Kft-t bízza meg. A tervezési időszakot a 2016-2018. évre határozta meg, javasolta 

továbbá, hogy a cselekvési terv készítésénél az ifjúságkutatás és a workshop módszerét 

alkalmazzák. 2016. év elején a tervezet előkészítésén dolgozó munkacsoport a terv 

időszakának 2017-2019 évre történő módosítását javasolta, ugyanis a nemzeti szintű ifjúsági 

célú stratégiák (és az ezeket támogató pályázatok eredményei) csak az év második felében 

kerültek nyilvánosságra. A 2017-2019 évi Ifjúsági Cselekvési Terv kialakítása a korábbi 

gyakorlatnak megfelelően széles nyilvánosság előtt, valamennyi helyi ifjúsági és ifjúsággal 

foglalkozó partnerszervezet bevonásával történt. 

 

3. Az Ifjúsági Cselekvési Terv 2017-2019 stratégiai területei 

 

Kecskemét évek óta erőforrásként, lehetőségként tekint a fiatalokra. Fejlesztésüket, 

támogatásukat befektetésnek tekinti a jövőbe, ezért az ifjúságügy kiemelt stratégiai területe a 

helyi politikának. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ifjúságpolitikai stratégiai keretét 

- a helyi cselekvés stratégiai dokumentumai (Ifjúsági Koncepció, Ifjúsági Cselekvési 

Terv, Helyi Esélyegyenlőségi Program), 

- az ifjúsági döntéshozatali és szervezeti részvételi mechanizmusok (párbeszédrendszer, 

Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal), 

- valamint az ifjúsági infrastruktúra rendszere (intézmények, szolgáltatások) együttesen 

jelenti. 

A stratégiai keret kapcsolódik az európai és a nemzeti ifjúságpolitikai prioritásokhoz és 

célkitűzésekhez. A helyi ifjúságpolitika akkor képes az érintettek számára is elfogadhatóan és 
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hatékonyan működni, ha a fiatalok által megfogalmazott igényeket is figyelembe veszi és az 

abban való részvételüket mindenkor garantálja. 

  

4. Az Ifjúsági Cselekvési Terv 2017-2019 struktúrája 

 

A bevezető részt helyzetértékelés követi, mely az elmúlt tervezési időszak eredményeinek 

bemutatása. Az alapos és hiteles monitoring érdekében felkértük a korábbi tervben 

felelősként, illetve együttműködő partnerként meghatározott szervezeteket, hogy értékeljék 

azokat a tevékenységeket és folyamatokat, amelyek az elmúlt időszakban az adott területen 

megvalósultak. Ezt követően egy összegző helyzetelemzés kerül bemutatásra, mely a 2016. 

évi helyi ifjúságkutatás és workshop eredményei alapján készült. 

A 2017-2019 időszak feladatai a fenti helyzetértékelés és helyzetelemzés alapján, a 2019-ig 

érvényben lévő Európai Ifjúsági Stratégia nyolc tevékenységi területéhez igazodva kerültek 

meghatározásra: 

 oktatás és képzés; 

 foglalkoztatás és vállalkozói tevékenység; 

 egészség és jólét; 

 részvétel; 

 önkéntes tevékenységek; 

 társadalmi befogadás; 

 ifjúság és a világ; 

 kreativitás és kultúra. 

E struktúra mentén haladva a program összhangba került az európai fejlesztési politikával, 

mely a tervezett időszakban a forráslehívást is nagyban segítheti. A dokumentum készítésekor 

az alábbi vezérelveket tartottuk szem előtt: 

 a nemek közötti egyenlőség előmozdítása; 

 küzdelem a megkülönböztetés minden formája ellen; 

 a fiatalok közötti különbségek figyelembevétele, különös tekintettel a hátrányokra; 

 a fiatalok részvételének ösztönzése a szakpolitikák kialakításában. 

A tervezet elkészítésekor külön figyelmet kapott a helyi ifjúsági munka szereplőinek képzése, 

folyamatos felkészítése. E tevékenységet nagyban segítette, hogy a Pallasz Athéné Egyetem 

az ifjúságsegítő képzés hazai módszertani központja. 

 

5. Az Ifjúsági Cselekvési Terv 2017-2019 célja 

 

A dokumentum alapot kíván nyújtani az önkormányzat számára az ifjúsággal kapcsolatos 

feladatok hatékony és eredményes ellátáshoz szükséges döntések meghozatalához.  

Fő prioritások: 

 a társadalmi részvétel hangsúlyosabbá tétele, a célcsoport számára szolgáltatást nyújtó 

intézmények, szervezetek megerősítése, civil szervezetek, közösségi terek fejlesztése; 

 a helyi szintű partnerség erősítése; 

 az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, fiatalok számára; 

 a 2017-2019 közötti időszakra meghatározott célok végrehajtásához szükséges 

feladatok rögzítése. 

 

6. Az Ifjúsági Cselekvési Terv 2017-2019 célcsoportjai 

 

 a 15-30 éves kecskeméti fiatalok (egyének és közösségeik); 

 a fiatalokat és közösségeiket segítő szervezetek, intézmények és szakemberek. 
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7.  Az Ifjúsági Cselekvési Terv 2017-2019 megvalósítását segítő források 

 

Önkormányzati források: 

 

Városi Támogatási Program – Ifjúsági programok 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ifjúsági támogatási programjának célja az 

Ifjúsági Cselekvési Terv elnevezésű dokumentumban megfogalmazott szakmai 

megállapítások, iránymutatások és tervek alapján az ifjúsági szervezetek és az ifjúságot 

segítő, támogató intézmények részvételének támogatása. 

 

A forrásra a Kecskemét területén működő ifjúsági szervezetek (alapítványok, egyesületek) és 

az ifjúsággal foglalkozó intézmények pályázhatnak, a pályázati keret 2016-ban 5 millió forint 

volt. 

 

Támogatható tevékenységek: 

 Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló korosztályi, 

öntevékeny, fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, értékorientált projektek és 

programok. 

 Fiatal családok életvezetési és gyermeknevelési problémáit segítő programok. 

 A fiatalok részvételével (pl. kortárssegítők képzése), illetve a velük foglalkozó 

szakemberek, ifjúságsegítők, szülők közreműködésével megvalósuló nem oktatási 

rendszerű, nem direkt nevelési formájú képzések, tréningek.  

 A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak csökkentését szolgáló programok.  

 A megelőzés mellett a helyes minták, alternatívák, perspektívák bemutatását szolgáló, 

lehetőleg nem az elrettentés módszertanát használó programok, tréningek, valamint a 

fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra reagáló preventív felvilágosító programok.  

 Ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek, intézmények projektjeinek, programjainak. 

 Ifjúság bevonása az önkéntes munkába, önkéntesek képzése.  

 Fiatalokat érintő bűnmegelőzési programok. 

 Pályaválasztást, pályaorientációt segítő programok. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2015. (XII.17.) 

önkormányzati rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséről az Ifjúsági Cselekvési Terv megvalósítása előirányzat terhére a 

dokumentumban éves szinten meghatározott feladatok támogatására 3 millió forintot biztosít. 

 

Hazai források: 

 

Széchenyi 2020 - EFOP 

A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) egyik prioritása a 

települési ifjúsági munka fejlesztése. Célként fogalmazza meg a fiatalok helyi 

szerepvállalását, aktivitást támogató szakmai környezet működtetését, az ifjúsági területhez 

tartozó közszolgáltatók megerősítését. A kulturális esélyegyenlőség megteremtése érdekében 

támogatja az úgynevezett Első esély gyermekházak létrejöttét, és az egyes szakterületek 

(köznevelés, felsőoktatás, foglalkoztatás, gazdaságfejlesztés, szociális terület, kultúra- 

közművelődés) ifjúsági szempontú összehangolását, kiemelten a 25 év alatti korosztályra 

vonatkozóan. 
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Ez a fejlesztési prioritás felértékeli a már meglévő, színvonalasan működő gyermek és 

ifjúsági szolgáltatások szerepét, mint olyan tudásbázisokét, amelyekre a jövőbeni helyi 

fejlesztések, pályázatok épülhetnek. Városunkban a HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági 

Központ működése révén ez az erőforrás rendelkezésre áll. 

  

A Széchenyi 2020 pályázati ciklusban megmaradnak a köznevelés rendszerén kívüli nem 

formális és informális tanulási lehetőségek: a kompetencia és képességfejlesztés is, amelyek 

a kecskeméti közművelődési intézmények legsikeresebb, legnagyobb összegű pályázati 

támogatásait eredményezték az elmúlt években. 

 

Az operatív program eddig ismert, ifjúsági célú pályázati kiírásai (a kiírások a tervek 

szerint még 2017- évben bővülnek legalább 2 programelemmel) 

 

EFOP 1.2.2 -15. Ifjúsági programok támogatása   
Rendelkezésre álló keretösszeg: 1 milliárd forint 

Támogatási kérelmek várható száma: 40-55 db 

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 

2016. április 8. 

2017. január 18. 

2018. március 7. 

  

EFOP 1.3.5-16. Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével 
Rendelkezésre álló keretösszeg: 14 milliárd forint 

Támogatási kérelmek várható száma: 560-777 db 

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:  

2016. szeptember 15. 

2016. november 15. 

2017. szeptember 15. 

2018. február 1. 

2018. szeptember 3. 

  

EFOP 1.2.1-15 Védőháló a családokért 
Rendelkezésre álló keretösszeg: 6,2 milliárd forint 

Támogatási kérelmek várható száma: 155-310 db 

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 

2016. július 19. 

2016. augusztus 15. 

2016. szeptember 15. 

2017. április 14. 

2018. június 27. 

 

Széchenyi 2020 – TOP 

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 

ugyancsak azon a stratégiailag fontos területen jelentek meg források, melyen Kecskemét 

ifjúsági infrastruktúrája már évek óta építkezik: „Városrészi közösségi terek infrastrukturális 

felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré 

alakítása, beleértve az önkormányzati, nonprofit és egyházi tulajdonú közösségi tereket is.” 

 

 

 

http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/763
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Gyermek és Ifjúsági Alapprogram – GYIA 

Az Alapprogram az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzataként 

támogatja a gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit. A gyermek- 

és ifjúságpolitikáért felelős miniszter a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, valamint a Család- 

Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet összehangolt működésén keresztül valósítja meg a 

Kormány ifjúságpolitikai célkitűzéseit. Az Alapprogram kezelő, és a titkársági feladatokat 

ellátó szerve a Család- Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet. 

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint 

az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. 

évi LXIV. törvény 4.§ (1) bekezdés szerint az Alapprogram bevételi forrásaiból a következő 

célokat lehet támogatni: a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődését segítő programokat, 

azon belül különösen 

 a gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel 

kapcsolatos kezdeményezéseket, 

 a gyermekek egészséges szabadidő eltöltésével, és iskolán kívüli nevelésével 

összefüggő kapcsolatos tevékenységeket, 

 a gyermekek iskolán kívüli nevelésével összefüggő tevékenységeket, 

 a honismereti, a helyismeretet elősegítő, a haza szeretetére nevelő programokat, 

  a természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programokat, 

 az ifjúság közösségi kezdeményezéseit, saját szervezeteik és csoportjaik 

kezdeményezéseit és tevékenységét, 

 az ifjúság érdekében tevékenykedő intézmények, szervezetek olyan programjait, 

amelyek építenek a részvételre, a demokratikus döntéshozatalra, az együttműködésre, 

 a demokráciára neveléssel, a demokratikus működés gyakorlásával és az állampolgári 

neveléssel kapcsolatos programokat és kezdeményezéseket, 

 a fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítését elősegítő programokat, 

 az európai integrációs folyamatban való ifjúsági részvételt, valamint az európai 

kapcsolatok kiépítését segítő kezdeményezéseket, 

 a kábítószer, az alkohol, a dohányzás és más egészségkárosító szerek fogyasztásának 

veszélyeivel kapcsolatos megelőző, figyelemfelhívó programokat, 

 hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok felzárkóztatását segítő programokat, 

 az ifjúság társadalmi helyzetének változásait nyomon követni képes információs és 

elemző rendszer kiépítését és működtetését. 

   

Európai források: 

 

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúsági területet és sportot támogató 

programja. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a 

munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében: gyorsan változó 

világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új 

formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Európának biztosítania kell polgárai számára a 

tudásalapú társadalomhoz szükséges oktatást, készségfejlesztést és kreativitást. Az Erasmus+ 

ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót tesz hozzáférhetővé az európai 

oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére. 
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II. HELYZETÉRTÉKELÉS 2013-2015 
 

1. A 2013-2015-ös cselekvési tervhez kapcsolódó tevékenységek és eredmények 

bemutatása, a tervezési időszak értékelése 

 

1.1. Oktatás, képzés, nevelés, esélyegyenlőség 

 

Az oktatás területén az elmúlt négy évben jelentős változások zajlottak. A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74-76.§-a értelmében 2013. január 1-től a 

települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények állami fenntartásba 

kerültek, fenntartójuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett.  A 120/2015. (V. 21.) 

Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes 

szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő 

intézkedésekről alapján a szakközépiskolák és szakiskolák a Nemzetgazdasági Minisztérium 

fenntartásába kerültek, 2016. szeptembertől pedig az alábbi elnevezések szerint működnek: 

 

Kecskeméti Szakképzési Centrum 

- Fazekas István Szakiskolája 

- Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

- gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

- Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma 

- Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

- Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

- Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

A Földművelésügyi Minisztérium fenntartásába került a Kocsis Pál Mezőgazdasági és 

Környezetvédelmi Szakképző Iskola. 

 

Kecskeméten a 2015/2016-os tanévben az óvodaköteles gyermekek száma 3710 fő volt, ebből 

az önkormányzati fenntartású óvodákba 2903 kisgyermek járt. A város általános iskoláiban 

összesen 7.508, az egyházi fenntartású általános iskolákban 2.840, a középfokú oktatási 

intézményekben 6951 + 2157 diák tanult. 

 

Kecskemét kiemelt figyelmet fordít a helyi tehetséges fiatalok felkutatására, a 

tehetséggondozásra, a fiatalok tehetségének kibontakoztatására. Ennek érdekében jött létre a 

Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács, melynek feladata a kapcsolattartás a tehetséggondozás 

szereplőivel, közöttük az optimális együttműködés megteremtése, pályázati források 

kihasználása, információcsere megteremtése, adatbázis létrehozása és működtetése, 

tehetségbarát társadalmi környezet kialakítása. A helyi tehetséggondozó hálózatnak tagja több 

általános és középiskola, a Pallasz Athéné Egyetem (korábban Kecskeméti Főiskola), a 

tehetséggondozással foglalkozó civil szervezetek, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara és számos magánszemély is. A tehetségpontokban nyelvi, művészeti, reál és 

humán irányultságú tehetségműhelyek, tehetséggondozó szakkörök működnek. Az itt fejlődő 

gyerekek városi, megyei és országos versenyeken mérhetik össze tudásukat. Számos helyi 

köznevelési intézmény szervez maga is tudáspróbákat (pl. Bolyai csapatversenyek, zenei, 

helyesíró, mesemondó, versmondó és nyelvi versenyek stb.). A Városi Tehetségnapon 

bemutatkoznak a legtehetségesebb gyermekek és fiatalok, valamint elismerésben részesülnek 

a legkiválóbbak és az őket felkészítő pedagógusok. A tehetséggondozást segítő pályázati 

programok sokszínűségére példa: 
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- NTP – SV - MPA – Nemzeti Tehetségprogram „A tehetségazonosító diák-

sportversenyek támogatása” (Nemzeti Tehetség Program), 

- TÁMOP – „Tehetséghidak Program” keretében tánc és dráma területen megvalósított 

tehetséggondozó tábor (Társadalmi Megújulás Operatív Program), 

- Tempus Közalapítvány -- Comenius Egyéni Diákmobilitás, az egész életen át tartó 

tanulás programja,  

- Határtalanul!  – a határokon átívelő, testvériskolák közötti programok, 

- NTP-TV – Felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek 

megrendezésének és hazai fiatalok és csapatok nemzetközi versenyeken való 

részvételének támogatása, 

- PRO-RENO-14-E – Zenei jellegű közművelődési rendezvények támogatása 

(Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal magyarországi és határon túli magyar 

közművelődési programokra szóló kiírása), 

- VTP – Ifjúsági programok (Városi Támogatási Programok).  

 

Az elmúlt években kiemelkedő eredményeket értek el a kecskeméti diákok a robotika terén. 

Népszerűek az iskolai robotika szakkörök, a Kutatók Éjszakája programon is sok fiatal 

érdeklődött a robotika bemutatók iránt. A Bányai Júlia Gimnáziumban tartották meg az VI. 

Országos Robotprogramozó versenyt 2015-ben az 5-8. évfolyamos diákcsapatok számára.  

Ugyanitt 2014 márciusában létrehoztak egy modern, minden elvárásnak megfelelő 

természettudományos labort fizika, kémia és biológia órák tartásához. 

 

A magas színvonalú tehetséggondozáshoz, a tehetségek versenyekre történő felkészítéséhez 

elengedhetetlen a pedagógusok folyamatos továbbképzése.  Az intézmények prioritásként 

kezelik a kollégák fejlesztését, valamint a kiégés megelőzését és a stressz kezelését.    

 

Az elmúlt időszakban tovább emelkedett a két tanítási nyelvű osztályok száma a városban. A 

tanórákon kívül nyelvi szakkörök, külföldi cserekapcsolatok, a Comenius és Erasmus 

programok segítik a még alaposabb nyelvtanulást. Az iskoláknak elsősorban német, osztrák 

kapcsolataik vannak, de akad spanyol, portugál, sőt holland is. Évről évre több diák készül 

felsőfokú tanulmányait külföldön folytatni, ami nagy motiváló tényező a nyelvek 

elsajátításában. Megnőtt az igény az iskolák külföldi cserekapcsolatinak működtetésére, mert 

így azok a tanulók is gyakorolhatják és fejleszthetik a nyelvtudásukat, akiknek a szülei nem 

tudják megfizetni a külföldi vagy akár a helyi nyelviskolák szolgáltatásait. Ma a szülők 

jelentős része külön nyelvórákra járatja gyermekét, hogy legalább egy, de inkább két-három 

nyelvvizsgát is megszerezzen az érettségi bizonyítvány mellé. 

Kecskemét a duális jellegű képzési forma egyik magyarországi fellegvára. Mivel a fiatalok, a 

pályakezdők munkanélkülisége egész Európában komoly kihívást jelent, a városnak ezen a 

téren elért eredményei komoly nemzetközi elismerést és érdeklődést váltottak ki eddig is. A 

duális jellegű képzési forma elsődleges célja az oktatás kínálatának és a munkaerő-piaci 

szféra igényeinek összehangolása. A képzési forma lényege, hogy a középiskolai diákok és a 

főiskolai hallgatók amellett, hogy csúcstechnológiát képviselő cégeknél szerezhetnek szakmai 

gyakorlatot a magas színvonalú elméleti képzés mellett, a szakmai gyakorlat során elméleti 

tudásukat is bővítik. A kialakított képzési rendszerben olyan versenyképes tudással 

rendelkező fiatal munkavállaló kerül ki az iskolapadból, aki azonnal képes belépni a munka 

világába, nincs szüksége költséges és időigényes továbbképzésre. A Kecskeméti Főiskola az 

országban az elsők között ismerte fel a gyakorlatorientált képzésben rejlő lehetőségeket, 

alakította ki a „Kecskemét Modell” néven elhíresült módszertant a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft. és a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. példaértékű 

együttműködésével, illetve az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködésével. A képzés 
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sikereinek köszönhetően a duális képzéshez csatlakozó vállalatok száma és a képzési paletta 

is folyamatosan bővül. Az országban több mint 300 vállaltnál, 21 felsőoktatási intézményben, 

4 képzési területen, 832 meghirdetett képzés közül választhattak a jelentkezők. 

 

A Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 

(továbbiakban: TISZK) által a 2014-2015. években a TÁMOP-2.2.7 B-3-13/1-2014-0001 

számú kiemelt projekt keretében megszervezett, a német-magyar különbözeti és kiegészítési 

tartalmakra épülő autóelektronikával foglalkozó műszerészképzésen összesen 26 fő vett részt. 

 

A Pallasz Athéné Egyetem (korábban Kecskeméti Főiskola) az ifjúságsegítő képzés országos 

módszertani központja, hiszen 2007 óta képez felsőfokú végzettségű ifjúságsegítő 

szakembereket a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kara. A képzés lehetőséget teremt arra, 

hogy a hallgatók és gyakornokok bekapcsolódjanak a helyi ifjúsági szolgáltató rendszerbe. A 

képzésen évente 20-25 fiatal végez. 

 

Kecskemét egyetemvárosi fejlesztés: Kecskemét eddigi legnagyobb felsőoktatási beruházása 

kezdődött meg 2015 júniusában az egykori Izsáki úti kórház területén. Eredményeként 

mintegy 15 milliárd forintos saját beruházási költséggel Egyetemi Városrészt hoz létre a 

Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány. A tervek szerint 2018 szeptemberéig öt épület: 

oktatási, igazgatási-adminisztrációs és kulturális központ, valamint könyvtár és kollégium 

készül el, közel 30 ezer négyzetméternyi hasznos területen. A városrészt gyalogos-felüljáró 

köti majd össze a műszaki főiskolai karral, a Sport utca felett pedig a Rudolf laktanyával, ahol 

addigra - a tervek szerint - egy családi sport és rekreációs központot is megépít a város. 

A jelentős fejlesztés következtében várhatóan megnő a városban tanuló (szabadidejüket itt 

töltő, jövőjüket Kecskeméten elképzelő) fiatalok létszáma, színvonalas kiszolgálásukhoz 

további humán- és infrastrukturális fejlesztésekre lesz szükség. 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság minden évben meghirdeti „Sokszínű rendőrség” címmel 

pályázati felhívását középiskolás roma tanulók részére. Magyar állampolgárságú, magyar 

lakhelyű, büntetlen előéletű, kifogástalan életvitelű és egészségügyi, fizikai és pszichikai 

alkalmassági vizsgálatokon megfelelő diákok nyújthatják be pályázatukat. A Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán folytatható tanulmányok megkezdésének 

feltétele még egy nyilatkozat arról, hogy a diploma megszerzését követően munkáját 

valamely rendvédelmi szervnél kezdi meg. A települési rendőrkapitányság éves 

költségvetésének terhére kapják az alábbi támogatást a felvett jelentkezők: 

- kollégiumi díj kifizetése – étkezés térítése, 

- évente 25.000, -Ft ruházati hozzájárulás, 

- ingyenes tankönyv, a tanszerkiadásokhoz 4500,-Ft hozzájárulás, 

- tanulmányi eredmény alapján havonta pénzbeli támogatás (2000,-Ft-tól 5000,-Ft-ig). 

A pályázatokat, amelyeket augusztusban bírálnak el, júliusban kell benyújtani és 

szeptemberben kerül sor a szerződés megkötésére. Jelenleg a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-

főkapitányság 4 roma egyetemistát támogat. 

 

A Pure Fashion egy keresztény erkölcsi alapokon nyugvó nemzetközi képzési program. Az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma a Pure Fashion Magyarország divatmisszióval 

együttműködve indította el abból a célból, hogy utat kínáljon a kamasz lányoknak 

személyiségük fejlesztéséhez, női hivatásuk felfedezéséhez. A hiánypótló kezdeményezés 

elsősorban a 14-16 éves korosztályt szólítja meg. Felkészíti őket egy olyan életvitelre, 

amelyben méltósággal élnek, tevékenykednek és öltözködnek, ahol magabiztos és hozzáértő 

személyiségekké válnak, az egyszerűség, a tisztaság erényeit megélve iskolájukban és 
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közösségeikben. Olyan közösségek létrejöttét segíti, ahol a lányok együtt keresik az élet 

értelmét és fedezik fel női hivatásuk nagyszerűségét, szépségét, miközben  személyiségüket 

hatékonyan és élményszerűen fejlesztik. A másik célja, hogy lehetőségeket biztosítson az 

érettségi előtti önkéntes szociális munkaórák értékteremtő és értelmes módon való 

teljesítésére. A képzés kecskeméti megvalósítását a Kecskemét – Széchenyivárosi 

Közösségépítő Egyesület vállalta. A program az önkormányzat, helyi szervezetek és a média 

támogatottságát is maga mögött tudhatta, ennek köszönhetően a város és környéke helyi 

specialitásai, egyedisége, értékrendje is meg tudott mutatkozni.  A két éven át tartó 

programon a kamaszok nyíltan beszélhetnek lányos témákról, megtanulhatják a nyilvánosság 

előtti szereplést, viselkedést, a társadalomban elismert vonzó megjelenést, a hajápolás és 

sminkelés művészetét. A képzés a személyiség teljes körű fejlesztését szolgálja, 

megtanulhatják a női hivatás mibenlétét, a párkapcsolat kérdéseit, a férfi-női különbségekből 

adódó értékeket, a kommunikáció- és az önismeret fontosságát. Ennek örömteli megéléséhez 

nyújt eszközt, teret és támogató közösséget a program. A lányok részt vesznek főző és etikett 

kurzuson is. A program csúcspontjaként egy nagyszabású gálán mutathatják meg a lányok 

azokat a készségeket, amelyeket az év során elsajátítottak, közvetítve az egyszerűség, 

tisztaság, a méltóság üzenetét a résztvevők és a társadalom számára. 

  

Az egyházi ifjúsági munka talán legfontosabb keretét a cserkészet jelenti Kecskeméten. A 

118. sz. Kalazancius Cserkészcsapat a piarista rend felügyeletében működik, míg a 121. sz. 

Dr. Vetéssy Géza Cserkészcsapat fenntartója a Kecskeméti Református Egyházközség. 

Mindkét csapat a közösségteremtésben, a felnőtt életben is használható képességek, 

kompetenciák fejlesztésében látja fő célját és feladatát. Az élményalapú cserkészpedagógia 

hozzájárul a keresztény értékrenddel rendelkező, hazaszerető, társasági életet kedvelő, jó 

kedélyű, de felelős gondolkodású fiatalok neveléséhez. 

 

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület által működtetett Bács-Kiskun Megyei Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes Iroda kiemelkedő szerepet játszik a társadalom leghátrányosabb 

helyzetű rétegei számára, illetve velük együttműködésben megvalósított programok 

szervezésében. Gyermekeknek és fiataloknak szóló programjaik között a romák elfogadását, a 

fogyatékkal élők és az idősek támogatását segítő rendhagyó osztályfőnöki órák, író-olvasó 

találkozó, fotópályázat, kiállítás, valamint önkéntes tevékenységek szerepelnek. A 

diszkrimináció ellen roma-magyar diák kulturális fesztivállal küzdenek, amelynek keretében 

2014-ben összesen huszonöt irodalmi, zenei és táncprodukción keresztül mutatták be a 

résztvevők a roma kultúra sokszínűségét.  

 

A város leghátrányosabb helyzetű szegregátumában, a Mezei utca 34. szám alatt került 

átadásra 2014-ben az a Közösségi Ház, amelyet Európai Uniós pályázat keretében az 

önkormányzat építtetett, és amelyet az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány 

üzemeltet. A Közösségi Házban számos hiánypótló, gyerekek és fiatalok számára szervezett 

program valósul meg, amelynek célja a helyi, halmozottan hátrányos helyzetű, gyakran roma 

fiatalok identitástudatának javítása, közösség- és személyiségfejlesztése, különböző 

kompetenciáinak fejlesztése. A Közösségi Házban családsegítői és védőnői tevékenység is 

zajlik az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága munkatársainak jóvoltából, 

valamint pályaorientációs tanácsadást is szerveznek. A Közösségi Házban rendezett 

programok nyitottak minden érdeklődő számára. 

 

Hagyományos, nemes célokat szolgáló rendezvény Kecskeméten a „Gyermekek a 

Gyermekekért” jótékonysági gála, amelynek szereplői kecskeméti diákok, diák művészeti 
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csoportok és szólisták. A gálaest bevételét a kecskeméti szociálisan rászoruló gyermekek 

karácsonyi ajándékozására fordítja a programot szervező Városi Szociális Közalapítvány. 

 

Sport és esélyegyenlőség találkozásának egy lehetséges innovatív módját aknázza ki az 

Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány, amely immár hosszú ideje hagyományosan 

Kecskeméten rendezi meg a Gyermekotthonok Európa Kupa Döntőjét. A versenyen a részt 

vevő, különböző országokból érkező gyermekotthonokat képviselő csapatok több sportágban 

is összemérik tudásukat, szabadidejükben pedig a várossal ismerkednek, kulturális 

rendezvényeken vesznek részt. A magyar kezdeményezést 2013-ban az UEFA az „Európa 

legjobb grassroots projektje” díjjal tüntette ki. 

 

A fogyatékossággal élő fiatalok el- és befogadását, az ép gyerekek érzékenyítését, az 

integrációt kívánja elősegíteni a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája által hagyományosan évente megrendezett 

szemléletváltó nap, amikor a két csoportot képviselő gyerekek különböző színes programokon 

vehetnek részt, hogy megismerhessék egymást, és a közös élményeken keresztül közelebb 

jussanak egymás világához. Ugyanezt a célt szolgálta a „Rehabilitáció, Érték, Változás” 

kiemelt projekt keretében 2014-ben Kecskeméten megrendezett „Érjünk együtt célba!” 

integrációs sportrendezvény is. 

 

Kecskemét minden évben csatlakozik az autisták világnapjának rendezvénysorozatához is, 

amelynek keretében nem csupán a város főtere borul kékbe, hanem autizmussal élő és ép 

gyerekek, fiatalok és családjaik közös futással, kerékpározással, koncertekkel és színházi 

előadásokkal hívják fel a figyelmet erre a típusú rendellenességre, amely mind több 

gyermeket érint a városban is.  

 

1.2. Egészség, mentálhigiéné és prevenció 

 

Az Ifjúsági Cselekvési Terv egészségüggyel foglalkozó feladatirányai közül az egyik 

legfontosabb és legalapvetőbb, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

biztosítja az iskolaorvosok és védőnők sokoldalú részvételét a megelőzésben, a különböző 

betegségek, képesség-/részképesség-zavarok, drog és más szenvedélyek korai felismerésében. 

Ennek megfelelően az iskolaorvosok a kötelező szűrővizsgálatokat, illetve a diákok egészségi 

állapotára vonatkozó felméréseket elvégzik, a védőnők pedig a hét bizonyos napjain a 

gyermekek rendelkezésére állnak. Tanácsot adnak az egészséges életmódra és táplálkozásra 

vonatkozóan. Fejlesztőpedagógusok szűrik és kezelik a képesség -/részképesség-zavarokkal 

küzdő tanulókat. Nem mindenhol, de számos köznevelési intézményben van már 

iskolapszichológus, melynek feladatköre: 

- egyéni és csoportos beszélgetés, 

- konfliktuskezelés, 

- pedagógusok részére konzultáció, szupervízió a saját munkaköri nehézségeik kapcsán, 

- mentális vagy testi hátrányból akadó problémák, szorongások, önbizalomhiány oldása, 

- serdülőkori kríziskezelés, 

- párkapcsolati tanácsadás, 

- konzultációk szülőkkel,  

- veszteségek, gyász feldolgozása, krízisállapot kezelése. 

 

A köznevelési intézmények nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmód és egészséges 

táplálkozás fontosságára. Egészség- és sportnapokat szerveznek, van olyan intézmény, ahol 

véradásra is van lehetőség, mellyel a másokon való segítés fontosságát hangsúlyozzák. 
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Hasonló céllal szerveznek egyre több helyen elsősegélynyújtó és újraélesztő bemutató 

foglalkozásokat. Pályázati lehetőségeket kihasználva (TÁMOP 3.1.4.) egészségügyi 

felvilágosító órákat is szerveznek. 

 

A fiatal lányok egészsége védelmében és a méhnyakrák kialakulásának megelőzése céljából 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-ben bevezette a humán papilloma vírus 

(HPV) elleni védőoltás támogatását. Az oltásra minden olyan 7. osztályos lánygyermek 

jogosult volt, aki valamelyik kecskeméti közoktatási intézményben tanult. Az önkormányzat 

ingyenesen biztosította a hármas oltás-sorozat 2. és 3. oltását. További támogatás járt azoknak, 

akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek, és akiket átmeneti vagy tartós 

nevelésbe vettek. A lányok a Silgard négykomponensű védőoltásban részesültek, amely a 

HPV 6,11,16,18-as típusaival szemben közel 100 százalékos védettséget adhat. A három 

oltásból álló oltássorozatot a 2013/2014-es tanévben 241 hetedik osztályos leánygyermek 

kapta meg. Az oltásra jogosult gyermekek szülei számára nőgyógyász és gyermekorvos 

nyújtott tájékoztatót a betegségről és annak megelőzésének fontosságáról. A Magyar Állam - 

ennek a korosztálynak - 2014. szeptember 1-től térítésmentesen biztosítja a védőoltást.   

 

Az egyházi ifjúsági munkában keresztény elkötelezettségű civil szervezetek is részt vesznek. 

A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület működteti például a Parázs 

Pasztorális Központot, amely a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúság- és 

Családpasztorációs Központja. A Központ profiljába tartozik a fiatalok családi életre 

nevelése, a természetes családtervezés népszerűsítése, a jegyesoktatás, a családcsoportok 

működtetése és a gyermekszolgálat is. 

 

Kiemelt feladat a szenvedélybetegségek elleni küzdelem, hiszen ezek gyakran veszélyeztetik 

a fiatalok egészséges fizikai és lelki fejlődését. A drogprevenció városi szintű koordinálását a 

Kecskeméti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum látja el, melynek tagja a 2000 óta működő Rév 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (továbbiakban: Rév). Felkérés alapján segítik az iskolai 

drogellenes stratégiák kidolgozását, drogmegelőző programokat tartanak diákoknak, 

drogprevenciós tájékoztatót tantestületeknek, szülőknek. Megelőző-felvilágosító szolgáltatást, 

azaz elterelést is végeznek. A Rév önsegítő csoportot is működtet, és ingyenes szűréseket 

biztosít. Elsősorban az alkohol-és drogproblémákkal, játékszenvedély betegséggel, 

gyógyszerfüggőséggel, étkezési zavarokkal küszködőknek és családtagjaiknak nyújt 

segítséget. Emellett aktív szerepet tölt be az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális 

ellátások, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a hátrányos 

helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének érdekképviselete területén. Profiljukból 

adódóan gyakran kerülnek kapcsolatba olyan fiatalokkal, akik akár szenvedélybetegségben 

szenvedőként, akár ilyen ember családtagjaként lelki és fizikai segítséget igényelnek. 

Szóróanyagokkal, személyes tanácsadással megjelennek a helyi ifjúsági rendezvényeken is. 

Prevenciós programjaikkal jelen vannak a diákotthonokban, gyermekvédelmi bentlakásos 

intézményekben, és igény szerint a köznevelési intézmények egészségnapjain. 

Tantestületeknek szerveznek akkreditált képzéseket, tájékoztatókat.  Szerveznek 

tréningjellegű foglalkozásokat, valamint kortárssegítő képzéseket és kortársklubot pályázati 

forrásokból.  

 

Kecskeméten gyermekpszichiátriai járóbeteg szakrendelés működik, gyermek pszichiátriai 

osztály azonban változatlanul csak Szegeden és Budapesten van. A Kecskeméti Járási Hivatal 

Járási Népegészségügyi Hivatala által működtetett Családvédelmi Szolgálat keretében 

Ifjúsági Tanácsadás is van, amelynek legfőbb területei a párválasztás és a fiatalkorúak 

házasság előtti tanácsadása. Kecskeméten Család- és Nővédelmi Tanácsadó, mely elsősorban 
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a kismamák terhességét kíséri figyelemmel, valamint – az egészségügyi szakellátás keretei 

között - Tinédzser Ambulancia és Gyermek Nőgyógyászat is működik. 

 

A családi életre nevelés, a párválasztáshoz nélkülözhetetlen önismeret fejlesztésének 

fontossága az elmúlt években is prioritást kapott.  A Kecskemét-Széchenyivárosi 

Közösségépítő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) által 25 éve működtetett „Boldogabb 

családokért” Családi Életre Nevelés (továbbiakban: CSÉN) program legfontosabb célja a 

házasság és a család védelme, erősítése, különös tekintettel az ifjúságra (7-24 éves korú 

gyerekeknek és fiataloknak szól), mert ők a jövendő családalapítók. A program első eleme a 

tüneti-hőmérőzések természetes családtervezési módszerének széles körű elterjesztése volt, 

amely azóta is kiemelt figyelmet kap. A „Családi órák”a családi életre való felkészülést 

segítik számos önkormányzati, egyházi iskolában. A programnak – mely már határon túlra is 

eljutott - az osztályfőnöki, a biológia, egészségtan, etika és hittan órák kertében 2014-ben 

összesen 43 intézmény 155 osztályának 3853 diákja volt részese. Kárpátalján, Felvidéken, 

Erdélyben, Szatmárnémetiben és Délvidéken is adaptálták a programot. A Nemzeti 

Alaptantervnek 2013 szeptemberétől eleme a CSÉN, melynek kerettantervét az Egyesület 

vezetésével dolgozták ki. 

 

Témakörei:  

- önismeret, jellemnevelés, serdülőkor, 

- nemiség, szerelem, párválasztás, felkészülés a házasságra, a házaséletre, 

- családtervezés, 

- gyermeknevelés, az emberi élet értelme a fogamzás pillanatától a természetese halálig. 

A program gyakorlatorientált, elsősorban a csapatmunkára épít, a nem formális pedagógiai 

eszköztár elemeit használja, elsősorban a játék, beszélgetés, és az új ismeretek közös 

felfedezése jellemzi.  

 

Az önkormányzat 2007 óta elsőfokú támogatóként áll a program mögött, és Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 229/2015. (X.22.) határozata értelmében 

megkötött együttműködési megállapodás szerint az együttműködés 2018-ig biztosított.  

 

Az Egyesület és a Pécsi Szín-Tér Egyesület közös projektje „A forrás magam vagyok”, 

amely a fiatalkorú fogvatartott fiúk és lányok képességeikben való megerősítését, belső 

erőforrásaik feltárását, csoportjaik különböző közösségi művészeti módszerek alkalmazásával 

való fejlesztését célozta meg. A folyamat eredményeként a fogvatartottak alkotásaiból kiállítás 

nyílt, valamint falfestmény és hozzá kapcsolódó színdarab készült. A program legfőbb 

eredménye, hogy a résztvevők képesek voltak csoporttá alakulni és képességeiket mozgósítni 

egy közös cél érdekében, túllépve a személyes nehézségeiken, félelmeiken, összefogva az 

eredményért. A foglalkozásokon kialakult családias légkör lehetővé tette számukra, hogy 

közelebb jussanak saját magukhoz, és megszülessen a bizalom egymás és a csoportvezetők 

iránt is.  

 

Az Egyesület „Boldogabb családokért” programja 2007-től kiegészült egy német 

felvilágosító programmal. A MFM-Projekt (a rövidítés magyarra fordítva lányok, asszonyok, 

menstruáció) „Ciklus-show” programjának Magyarországon történő adaptációját az Egyesület 

vállalta fel. A program központi gondolata az, hogy a serdülő lányok önképét és életérzését 

nagymértékben befolyásolja, hogy milyennek értékelik testüket, mert ennek megtapasztalása 

alapvető fontosságú ahhoz, hogy az egészségükkel, termékenységükkel és szexualitásukkal 

felelősen tudjanak bánni. A program 2014. december végéig összesen 7342 lányhoz jutott el.  
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A Hírös Agóra Ifjúsági Otthon (korábban Kecskeméti Ifjúsági Otthon) a „Szülők iskolája” 

előadássorozat keretében a gyermekek és a kamaszkorúak nevelésében felmerülő problémák 

megoldásában igyekszik a szülőknek, leendő szülőknek segítséget nyújtani.  

 

A Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér a TÁMOP 6.1.2. pályázat sikerének 

köszönhetően 2013-ban és 2014-ben egészségre nevelő és szemléletformáló programokat 

valósított meg. Szerveztek életmódtábort, salátakészítő versenyt, interaktív kiállítást és 

önismeretet fejlesztő klubfoglalkozásokat is. Rendeztek egészségnapot, ahol kiváló 

szakemberek tartottak előadásokat a dohányzás, alkohol és drogfogyasztás káros hatásairól. 

Gyakorlati oktatás keretében elsősegélynyújtó technikákat sajátíthattak el a fiatalok. A 

Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége - szintén a fent említett pályázat keretében - több 

alkalommal szervezett egészségügyi állapotfelmérést, életmódtábort, baleset megelőzési és 

drogprevenciós előadásokat. A Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér évente 10-11 

alkalommal rendezte meg az „Éjszakai forgatag” elnevezésű ártalomcsökkentő programot, 

melynek keretében a csocsó, darts és pingpong versenyeken kívül számos prevenciós 

rendezvényre is sor került. A Rév 2015 szeptemberétől minden csütörtökön jelen van a 

Közösségi Térben prevenciós programjaival és kiadványaival. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a Kecskeméti 

Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi Alosztálya egyaránt rész vesz a városi 

drogprevencióban, és tagjai a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak. A rendőrség 

általános iskolai prevenciós programja a D.A.D.A., mely a középiskolában ELLEN-SZER 

néven folytatódik.  

 

Újító kezdeményezésként valósult meg 2014. szeptember 18-án a Városházi szülői-értekezlet 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kecskeméti Tankerülete, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala együttműködésével. Közel 300 fő szülő és hozzátartozók voltak jelen, ahol a 

gyermekeket érintő kiemelt problémakörök kerültek megvitatásra szakemberek segítségével. 

A nagyszabású esemény célja a szülői értekezletek fontosságának hangsúlyozása volt, mivel a 

szülők egy része elhanyagolja ez irányú kötelezettségeit.  

  

A város közoktatási intézményeiben továbbra is fokozott igény volt a drogprevenciós 

oktatásokra. Ennek megfelelően a legtöbb előadást ebben a témakörben tartották a kiképzett 

előadók. Az ifjúságvédelmi szakelőadó „Képletes veszély” címmel 2014. június 26-án az új 

pszichoaktív szerekkel kapcsolatos szakmai konferenciát szervezett. A rendezvényen 

ismertetették a drogokhoz kapcsolható új jogszabályi hátteret, a szerek használatának 

egészségügyi következményeit. A rendezvényre rendőrségi és egészségügyi szakemberek is 

meghívást kaptak. A központilag elrendelt új Drogprevenciós Tanácsadói Program 2014. 

október 20-i, Országos Rendőr-főkapitányság által történt bejelentését követően a 

www.police.hu honlapon közzétételre kerültek a kijelölt előadók elektronikus és 

ügyfélfogadási elérhetőségeit megjelenítő bemutatkozó lapjai. A program célja, hogy „minden 

12-18 éves gyermeket nevelő szülő lehetőséget kapjon arra, hogy évente legalább egy 

alkalommal közvetlen, személyes és interaktív tájékoztatásban részesüljön a kábítószer-

fogyasztás büntető igazságszolgáltatást érintő kockázataival”. Ennek egyik csatornája 

fogadódóra tartása havi egy alkalommal a tanácsot kérő szülők, nagyszülők számára. 

Telefonos kapcsolatfelvételnek köszönhetően az oktatási intézményektől több felkérés is 

érkezett a program szülői értekezleteken történő bemutatására.  
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A nemzetközi hírű Ciróka Bábszínház számos olyan, gyerekeknek szóló előadást tűz 

műsorára, amelyek napjaink jellemző, olykor még tabunak is számító problémáit fogalmazzák 

meg a gyerekek számára is érthető nyelvezetben és előadásmódban. Nagy sikerű előadásokat 

tartottak például a válásról, a virtuális térben zajló zaklatásról, a függőségekről vagy a faji 

előítéletekről. Ezeket az előadásokat mindig beszélgetés követi a gyerekekkel, így nem 

csupán a szemléletformálásra, de a véleménynyilvánításra és az aktív párbeszéd kialakítására 

is alkalmasak. 

 

1.3. Közösségi terek 

 

A gyermek és ifjúsági közösségi terek a fiatalok bevonásának, aktivizálásának és 

fejlesztésének a leghatékonyabb formái. Az egységes alapelvekkel és alapszolgáltatási 

profillal működő városrészi közösségi terek száma 2016-ra elérte a tízet (melyből 3 civil 

fenntartású). 

A közösségi terekben az alábbi programok valósulnak meg:  

- tematikus játékprogramok,  

- dramatikus és képzőművészeti alkotó foglalkozások,  

- iskolai felzárkóztató programok, 

- tanácsadó tevékenység,  

- nem formális tanulási módszerekre épülő személyiség-, kompetencia és kreativitást 

fejlesztő programok,  

- önkéntes tevékenységre irányuló foglalkozások, ifjúsági kampányok, 

- közösségi és állampolgári kompetenciák fejlesztésére irányuló programok – a 

társadalmi részvétel erősítése,  

- munkaerő-piaci, vállalkozói és pénzügyi kompetenciák fejlesztése,  

- életviteli kompetenciafejlesztő programok. 

 

Kecskeméten jelenleg 6 ifjúsági közösségi tér működik hálózatban, ezek a következők: 

 KÉK ELEFÁNT Közösségi Tér és Ifjúsági Iroda: A Hírös Agóra Nonprofit Kft. által 

fenntartott közösségi tér. 2015 májusától, a korábbi Kék Vonal Komputer Klubház 

helyén szolgáltat, a Batthyány u. 33. szám alatt. A közösségi szolgáltatások mellett a 

HELPI Ifjúsági Fejlesztő Műhely személyes segítő szolgáltatásai (pályaválasztási és 

életvezetési tanácsadás, európai mobilitás támogatása) is ezen a telephelyen érhetők el. 

 ELEVEN Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér (továbbiakban: Eleven): A Hírös 

Agóra Nonprofit Kft. által fenntartottt közösségi tér. A szolgáltató hely 2005. évi 

kialakításakor már az első munkafázistól érvényesült az a célkitűzés, hogy a 

felhasználó fiatalokkal közösen történjen a szolgáltatás megszervezése: az ingatlan 

felújítását és a helyiségek tervezését a Prince's Trust Alapítvány angol önkéntesei helyi 

fiatalokkal közösen végezték el. Tiszteletükre - és mert magyarul is találó, kedves, 

dinamikus szót jelöl - kapta a hely a nevét: Eleven. 2005 novemberétől - az Eleven 

ünnepélyes birtokbavételétől - lépésről lépésre kerültek bevezetésre újabb és újabb 

szolgáltatási elemek a közösségi tér működésébe. Ezek folyamatosságát pályázati és 

szponzori támogatásokból igyekszik megoldani a fenntartó, az önkormányzattól 

céltámogatásként kapott forrás ugyanis csupán a bérleti díj és a rezsiköltségek 

kifizetésére elegendő. 

 KÖZ-TÉR/10 PERC Ifjúsági Közösségi Tér és Információs Pont (továbbiakban: 

KÖZ-Tér): A Hírös Agóra Ifjúsági Otthon pinceklubjában 2007 óta működik, jelenleg 

a Hírös Agóra Nonprofit Kft. a fenntartója. Kezdetben főként az utcai csellengés 

ellenpólusaként, primer prevenciós jelleggel működő klub mára találkozópontja több 

helyi ifjúsági informális csoportnak, illetve helyet és lendületet ad tematikus ifjúsági 
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programoknak, projekteknek, melyek közül nem egy nemzetközi jellegű (Hírös Slam 

Poetry, Irodalmi Kávéház, amatőr extrémsportolók, városi ifjúsági érdekképviselet, 

diákönkormányzat, idegen nyelvi klubok, táborok). A közösségi tér rendszeres 

látogatói között számos olyan hátrányos helyzetű, ám motivált és jó képességű fiatal is 

van, akik társaságra találnak a rendszeres, tematikus programokon, mint például az 

irodalmi estek, vagy az ifjúsági érdekképviseleti munka. A KÖZ-Tér erőssége a 

vidám, alkotó légkör. A spontán ötletek ifjúsági kezdeményezésekké izmosodva 

projektté növik ki magukat az ott dolgozó ifjúságsegítők, fiatal felnőtt önkéntesek és a 

klubba járó fiatalok közösségének köszönhetően. Ehhez nagyban hozzájárul a külföldi 

fiatalok jelenléte is, ami multikulturálissá teszi a helyet. Ennek jelenleg megbízható 

infrastrukturális és érdekképviseleti hátterét adja a Hírös Agóra – Ifjúságfejlesztő 

Műhely. 

 HETÉNYEGYHÁZI IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR: A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

Hetényegyházi Közösségi Ház telephelyén működik. Közösségi alapszolgáltatásokat 

és programokat biztosít a városrészben élő 10-29 éves fiatalok és csoportjaik számára. 

Alapelveik: nyitottság valamennyi ifjúsági csoport felé, ingyenes szolgáltatások 

hozzáférésének széleskörű biztosítása, az ifjúság kihívásaink komplex kezelése, 

lehetőség teremtése a generációk közötti interakciók kialakulására, az önkéntesség és a 

kortárssegítés támogatása, biztosítása. A tanítás utáni szabadidő eltöltésére itt kulturált 

környezetben van lehetőség. 

 KERTVÁROSI KÖZÖSSÉGI TÉR: A Kertvárosi Közösségi Tér a Kecskeméti Corvin 

Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolájának épületén belül kapott helyet. 

2010 novemberétől működik. A látogatók először az iskola tanulóinak köréből 

kerültek ki, de egyre többen kaptak hírt róla a környékbeli fiatalok közül is, így a 

látogatók köre hamarosan kibővült. A szabadidőt hasznosan, kellemes környezetben 

tudják eltölteni, megtanulva a társakhoz való alkalmazkodást, viselkedésükkel nem 

zavarva más tevékenységét. A különböző osztályba járókat is nagyon jól összehozza a 

kialakuló közösség: együtt csocsóznak, társasjátékoznak, beszélgetnek. Az udvaron 

lehetőség van sportolásra (célba dobás, foci, ugráló kötelezés, kosárlabdázás stb.). 

Előtérbe helyezik a diákok problémáinak tudatosítását, álláspontjuk megjelenítését. 

Megtanulják, hogyan alkalmazkodjanak egymáshoz, ez a pozitív viszonyulást erősíti. 

Az együttműködés lehetővé teszi, hogy kifejezzék és képviseljék a közös munkában a 

saját kulturális környezetükből származó értékeket, egymás nézőpontját megismerve. 

 HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ: a közösségi teret a Hunyadivárosért 

Egyesület működteti, amely 2010-ben kapta meg az épület ingyenes használati jogát 

az önkormányzattól. Az azóta eltelt időben a városrész talán legfontosabb civil 

központjává vált, ahol a színes programoknak köszönhetően a fiatalok is tartalmasan 

tölthetik el szabadidejüket. A Hunyadivárosi Közösségi Ház területén fiatal családok 

2012-től közösségi kertet ápolnak. 

 

A Malom Társalgót a Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület működtette 2014. 

április 30-ig. A Malom Bevásárló Központ harmadik emeletén eleinte nyitott térben, majd erre 

a célra kialakított helyiségben, közösségi térben 5 évig működött a program, melyet csellengő 

fiatalok számára, az ő igényeikhez igazítva szerveztek. Helyet biztosított - felnőtt felügyelet 

mellett - internetezésre, tanácsadó tevékenységre, valamint olyan kötetlen beszélgetésekre, 

amelyeken híres sportolókkal, és valamilyen területen már eredményeket elért fiatalokkal 

ismerkedhettek meg a résztvevők. A Malom Társalgó a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolájában Társalgó klub 

formájában működik tovább. 
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A Nyitott Szemmel Egyesület 2015 óta működteti közösségi terét a Kecskeméti Belvárosi 

Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája telephelyen. A szolgáltatás 

elsősorban a fiatalok szabadidős lehetőségeit bővíti (tematikus táborok, kirándulások), illetve 

az iskolai eredményességüket segíti (Tanoda, korrepetálás, mentorálás). 

 

A Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér 2008 óta szervez ifjúsági célú szabadidős 

programokat, kifejezetten prevenciós és bűnmegelőzési céllal, Éjszakai Forgatag elnevezéssel.  

 

Ezen ifjúsági közösségi terek működését és programjait az önkormányzat a Városi 

Támogatási Programon keresztül pályázati úton, valamint közvetlenül, a mindenkori éves 

önkormányzati költségvetésben szereplő Ifjúsági Cselekvési Terv előirányzata terhére 

támogatja. 

 

Új szereplő a közösségi terek sorában az Új Nemzedék Kecskeméti Közösségi Tér, mely az Új 

Nemzedék Kontaktpont Irodájának továbbélése, és a Komplex ifjúsági fejlesztések - Új 

Nemzedék Újratöltve EFOP-1.2.3-VEKOP/15-2015-00001 projekt részeként működik 

városunkban a 2016-2020-ig tartó időszakban. Tevékenysége szorosan kapcsolódik a helyi 

ifjúsági célkitűzésekhez, de feladatait megyei szinten látja el. 

 

1.4. Szabadidős sport 

 

A fiatalok egészséges életmódra nevelése, a verseny- és szabadidős sport lehetőségeinek 

bővítése kulcsfontosságú eleme a helyi ifjúsági munkának is. Különösen hangsúlyossá teszik 

ezt a területet azok az országos és helyi népegészségügyi statisztikák, felmérési adatok, 

amelyek egyértelműen rámutatnak arra, hogy a jövő nemzedékének egészséges életmóddal 

való „megfertőzése” stratégiai fontosságú kérdés. A helyzetelemzés e része emiatt oly módon 

került megfogalmazásra, hogy figyelembe vegye a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 13/2016. (II.18.) határozatával elfogadott Kecskemét Megyei 

Jogú Város Középtávú Sportkoncepciójában megfogalmazott testnevelési és sportfejlesztési 

irányelveket, célokat és intézkedéseket.  

 

Kecskemétet hagyományai, sport-infrastrukturális fejlesztései, nyitott szabadidős terei 

egyaránt sportvárossá teszik. A város sportolói közül Majoros István birkózásban olimpiai 

bajnok lett, Messzi István súlyemelésben nyert olimpiai ezüstérmet, Kincses Tibor pedig 

cselgáncsban volt olimpiai bronzérmes. A fiatalok számára jelenleg is adottak azok a 

szervezeti és infrastrukturális lehetőségek, amelyek révén a fent említett példaképek nyomába 

érhetnek. A Kecskeméti Sportiskola jelenleg 10 sportágban (asztalitenisz, atlétika, cselgáncs, 

kézilabda, kajak-kenu, ökölvívás, röplabda, rögbi, úszás és vízilabda) nyújt kiemelkedő edzési 

és fejlődési lehetőséget a fiataloknak a tanulással egybekötve. Természetesen a sportiskolán 

kívül több egyesület is működik, amelyekben a fiatalok versenyszerűen sportolhatnak, 

egyebek mellett labdarúgás, vívás, kerékpározás, triatlon, karate, tenisz, búvár- és uszonyos 

úszás vagy lovaglás sportágakban. 

 

Az egyik legnépszerűbb és legeredményesebb labdajáték Kecskeméten a kosárlabda. A 

Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia több száz gyermeknek nyújt sportolási 

lehetőséget a városban. A szakmai munkáért Béres Tímea sokszoros válogatott, Bajnokok 

Ligája győztes játékos a felelős, a megfelelő infrastruktúrát pedig a városi sportcsarnok 

mellett a nemrégiben felújított 4 iskolai tornaterem is biztosítja. A város tervei között szerepel 

a régi versenyuszoda fedett kosárlabda központtá alakítása is a közeljövőben, ahol ugyancsak 

a gyerekek és fiatalok kapnak sportolási lehetőséget. 
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Sportinfrastruktúra terén a város folyamatosan fejlődik. A Messzi István Városi 

Sportcsarnokban nemcsak a labdajátékok kapnak helyet (kosárlabda, röplabda, kézilabda), 

hanem különböző küzdősportok (MMA, karate), illetve tömegsport rendezvények is.  

 

Ugyancsak a városi sportcsarnok az egyik helyszíne a rendszeresen megrendezésre kerülő 

Nagy Sportágválasztónak is, amelyen 3-4000 látogató mintegy 40 sportágat tud egyidejűleg 

kipróbálni. Hasonló rendezvény a Városi Sportnap, amelynek keretében a Kecskeméten 

működő szakosztályok mutatkoznak be a város közönségének, és népszerűsítik magukat a 

gyerekek és szülők körében.  

 

A Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdaparkban a hazai és nemzetközi úszóversenyek, 

válogatott vízilabda mérkőzések mellett edzőtáborokra is nyílik lehetőség. Az uszoda és fürdő 

ugyanakkor minden igényt kielégítő körülményeket kínál a szabadidő-sportolók és a családok 

számára is. 

 

A városi sportcsarnok és az uszoda mellett fontos helyszín a Széktói Stadion is, ahol a 

fiatalok az atlétika, labdarúgás és rögbi sportágakat gyakorolhatják, illetve a stadion melletti 

Bóbis Gyula Edzőcsarnok, amely a küzdősportok, így a birkózás, a cselgáncs és az ökölvívás 

fellegvára. A város tervei között szerepel még egy látványsport edzőközpont létrehozása is, 

amely ugyancsak a fiatalok megfelelő körülmények közötti sportolási lehetőségeit szolgálja. 

 

Üde színfoltot jelentenek a sportinfrastruktúra terén azok a nyitott terek, parkok, amelyek a 

szabadidős -, a rekreációs- és az extrém sportok művelői számára kerültek kialakításra. A 

városi szabadidő központban rendszeresen kerülnek megrendezésre terepfutó, cyclocross 

(terepbringázás), sárkányhajó, wakeboard és vízisí versenyek. A város rendelkezik gördeszka 

és görkorcsolya pályákkal, amelyek kialakításához maguk az érintett fiatalok tettek 

javaslatokat, adtak ötleteket. Ugyancsak van mód paintballozásra, sárkányeregetésre vagy 

akár az egyre népszerűbb parkour (olyan extrémsport, amelyben akadályokon keresztül 

jutnak el minél látványosabb mozdulatokkal egyik helyről a másikra) gyakorlására is. 

 

A hagyományos versenysportok, az extrém sportok és a szabadidős sportok mellett fontos 

eleme a város sportéletének a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek biztosítása is. A 

városban él és sportol Boronkay Péter paralimpikon, többszörös paratriatlon világ- és Európa-

bajnok, aki a 2016-os Rio de Janeiro-i paralimpiai játékokon is remekül szerepelt. A 

Kecskeméti Univer Sport Kft. asztaliteniszezője, Csonka András a 2016-os Rio de Janeiro-i 

paralimpián ezüstérmet szerzett az S8-as kategória versenyében. A fogyatékkal élők továbbá 

bocsa, csörgőlabda, kerekes székes kosárlabda vagy úszás sportágakban is kipróbálhatják 

magukat városunkban.  

 

Kecskeméten városi szintű családi sportversenyek elsősorban utcai futóversenyek és 

turisztikai programok formájában szerveződnek. Az évente, vagy havi rendszerességgel 

lebonyolított versenyek a Vásárhelyi Félmaraton és Családi Futófesztivál, a Mercedes Benz 

Utcai Futóverseny, a Hírös Félmaraton, a Szilveszteri Futás, az Alsószéktó 24 órás Futás, 

valamint a Domb Futás. Turisztikai rendezvények közül kiemelkedik a szabadidősport 

szervezetek által havonta szervezett nyílt családi túrák programsorozat.  

 

A családok rendszeres látogatói a városi szintű bajnokságoknak – Városi Kispályás 

Labdarúgó Bajnokság, Városi Teremlabdarúgó Bajnokság, Városi Asztalitenisz Bajnokság – 

ahol egy helyen, egy időben sportolhatnak a bajnokságban résztvevők családtagjaikkal. 

Szintén ebbe a körbe tartoznak a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti Területi Szervezete 
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által szervezett nyílt kerékpáros túrák, melyek egynapos időtartamban kerülnek 

lebonyolításra. A felsoroltakon kívül időközönként családi sportprogramot biztosítanak a 

munkahelyi vagy szakmai közösségi sportnapok is. 

 

A programokat döntő többségben helyi szabadidősport szervezetek (Boróka Szabadidősport 

Egyesület, Izomláz Szabadidősport Egyesület, Iustitia Egyesület, Kecskeméti Önkormányzati 

Dolgozók Szabadidős Sport Club, Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége) bonyolítják le.  

 

A Benkó Zoltán Szabadidő Központban 2014-ben kialakítottak strandröplabda és kültéri 

kosárlabdapályákat. Javított a település sport célú létesítmény ellátottságán a Műkertvárosi 

Sportcentrumban átadott két műfüves labdarúgópálya, melyek igénybevétele sajnos 

korlátozott. 

 

A fiatalok sportolási igényeinek ismeretében az Ifjúsági Cselekvési Terv célként tűzte ki az 

extrém sportok művelésére alkalmas terep/helyszínek kialakítását is. A Free Line SE 

üzemeltetésében működik a Halasi úti volt kádgyár területén egy fedett létesítményben, ahol a 

gördeszkásoknak, görkorcsolyásoknak és BMX-eseknek egész évben biztosított a sportolás 

lehetősége. A Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája 

tornatermében a Yellowstone Szabadidősport Egyesület szervezésében egy másik extrémsport 

művelésére, a falmászásra van lehetőség.  

 

A vízi extrémsportok művelőinek a Benkó Zoltán Szabadidő Parkban található, Ride Cable 

wakeboard pálya és strand kínál sportolási lehetőséget. Ugyancsak itt található a Kecskeméti 

Vizisport Klub, amelynek keretén belül kipróbálható a sárkányhajózás, mint extrémsport is. 

Az Aquasub Búváriskola a nyílt vízi búvárkodás világába vezeti be az érdeklődőket, de nem 

csak a biztonságos búvárkodásra tanítják meg a jelentkezőket, hanem az elsősegély-nyújtásra 

is, valamint különböző egzotikus helyszínekre is szerveznek búvártúrákat. A hőlégballonos 

repülések megszervezését és a kezdő ejtőernyős oktatást a Hírös Ejtőernyős és Hőlégballon 

Sport Egyesület vállalja. 

 

A Városi Extrém Sportnap ötlete egy nem-formális ifjúsági street running és parkour 

csoporttól származik, amelynek tagjai helyi középiskolások. 2014-ben a rendezvényen több 

mint 100 fiatal vett részt, akiknek jelentős része maga is valamely, a szokásos szabadidős 

tevékenységektől jelentősen eltérő sportnak hódol: gördeszkázik, BMX kerékpározik, 

parkour-ozik. Az esemény külön értéke, hogy azt maguk a fiatalok szervezték. Jelentőséggel 

bír az is, hogy a rendezvény Kecskemét olyan közterületén valósulhatott meg, ahol legális az 

extrém sport, ráadásul maga az extrém sportpálya is a fiatalok javaslatai és útmutatásai 

alapján került kialakításra. 

 

A fiatalok körében az egyik legnépszerűbb sportprogram a Kecskeméti Spartacus Sportkör és 

Közösségi Tér sportcsarnokában minden hónap utolsó péntekén megrendezésre kerülő 

Éjszakai Forgatag. A rendezvény keretében a gyerekek és felnőttek számára darts, 

asztalitenisz és csocsó versenyeket rendeznek, miközben - önkéntesek közreműködésével - 

közösségfejlesztési, kulturális, ismeretterjesztő, bűnmegelőzési programokat is szerveznek. 

A közelben található Arany János Általános Iskola alsós diákjai ugyanitt elsajátíthatták az 

asztalitenisz alapjait és szabályait, és tudásukat szüleiknek is megmutathatták. A Kecskeméti 

Spartacus Sportkör és Közösségi Tér előtti terület 2014-ben térburkolatot kapott, valamint 

kihelyeztek két kültéri pingpongasztalt, egy malomasztalt, egy sakkasztalt és néhány padot, 

valamint fákat telepítettek. Mindezt önkormányzati támogatásból, a szervezet önerejéből és a 

KÉSZ Kft. segítségével. Ily módon létrejött egy kültéri közösségi tér. Nagy sikerrel rendezték 
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meg 2015-ben az Éjszakai Régiós Sportbajnokságot. 

 

A Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége 2015-ben már ötödik alakommal rendezte meg a 

kétnapos Kecskeméti Nagy Sportágválasztót, melynek kertében 40 sportágat próbálhattak ki 

az érdeklődő gyerekek és fiatalok. A rendezvényeken ismert sportolók - Vajda Attila, Nagy 

Tímea, Balzsay Károly és Klampár Tibor - is részt vettek, a Kecskeméti Élményfürdő és 

Csúszdaparkban pedig a vizes sportokkal ismerkedhettek az odalátogatók. A rendezvény 

2014-től hangszerválasztóval egészült ki, 2015-ben csatolt rendezvényként kibővült a Civil 

Nappal és a Városi Sportnappal. 

 

Fontos megemlíteni az általános és középiskolákban folyó sportéletet, mivel a gyerekek és 

fiatalok körében a sportkörök, a diákolimpiák különösen népszerűek. A kötelező mindennapos 

testnevelés órák azoknak a gyerekeknek is több mozgáslehetőséget nyújtanak, akik maguktól 

kevesebb időt szentelnének a fizikális állapotuk karbantartására. A sport, a mozgás bármilyen 

formája segít a stressz, valamint a mentális problémák kezelésében (pl. agresszió). 

A Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános 

Iskolája 2014-ben kidolgozta a „Tanulj sportosan” mintaértékű modellt, mellyel megkapta a 

mentoráló iskola címet. Az intézményt a Magyar Olimpiai Bizottság támogatja, annak 

módszertani központjaként működik.  

 

A gyermekek és fiatalok szocializációjának egyik terepe - korosztályi sajátosságaikból 

kifolyólag is - a játszótér, valamint a fitnessparkok. Kecskemét területén 2013-2015 között 

megvalósult játszótéri beruházásokat az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

A beruházás helyszíne A beruházás költsége 

Halasi úti hobbik 3.500.000,- Ft 

Kisfái játszótér 600.000,- Ft 

Katonatelep, Petrovics játszótér 4.500.000,- Ft 

Muszáj, Felsőkomárnok utca 1.580.000,- Ft 

Árpádváros, Reile G. utca 820.000,- Ft 

Műkert, Vadaskert 330.000,- Ft 

Műkert, Gizella tér 240.000,- Ft 

Petőfiváros, Petőfi park 1.300.000,- Ft 

Széchenyiváros 3.800.000,- Ft 

Budai úti lakótelep 800.000,- Ft 

Temes tér 220.000,- Ft 

Mátis K. utca 120.000,- Ft 

Összesen:  17.810.000,- Ft 

 

1.5. Szabadidő, kultúra 

 

Nyitott Kapuk Program 

Az integrációs politikát, és vele a cselekvési tervek megvalósítását a települési erőforrások 

mellett számos európai uniós projekt is segítette. Ezek közül kiemelkedő a „NYITOTT 

KAPUK - Ifjúságfejlesztés Kecskeméten 2012-2014” program (TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-
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0125), mely 16 helyi szervezet együttműködésével a nyitott ifjúsági munka elterjesztését tette 

lehetővé Kecskemét különböző városrészeiben. A helyi ifjúsági szolgáltató rendszer a 24 

hónapos program keretében 80 millió forint támogatást használhatott fel a helyi ifjúsági 

szolgáltató rendszer fejlesztésre. 

 

HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ 

A település ifjúsági célú elkötelezettségét erősíti, hogy a helyi kulturális és ifjúsági 

intézmények szükségszerű integrációja során az önkormányzat egy olyan szervezetet hozott 

létre, melyben a helyi kultúrpolitika szintjére emeli az ifjúságpolitikát. A Kecskeméti 

Kulturális és Konferencia Központ, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, illetve a HELPI Ifjúsági 

Iroda szolgáltatásait 2015 júliusától a HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ 

Nonprofit Kft. viszi tovább. Az integráció és a megújult szervezeti forma segítheti a feladatok 

hatékonyabb és komplexebb ellátását, különösen az ifjúsági kezdeményezések magasabb 

szintű felkarolását. 

 

A Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban működő KÖZ-Tér Ifjúsági Közösségi Térbe járó - helyi 

általános iskola felső tagozatán tanuló, illetve középiskolás - fiatalok a Hírös Slam Poetry 

megvalósítói, akiknek célja a kecskeméti slam poetry szubkultúra felpezsdítése, irodalmi és 

közösségi programok szervezése. Rendszeresen lehetőséget biztosítanak azoknak a helyi és 

környékbeli fiataloknak a nyilvános bemutatkozásra és műveik előadására, akik ennek a 

különleges önálló előadói műfajnak a képviselői és megszállottjai. Nyilvános slam poetry 

versenyeket is szerveznek, amelyek alkalmat kínálnak arra, hogy a fiatalok kifejtsék 

gondolataikat, véleményeiket egy-egy aktuális, társadalmi szempontból is érzékeny témával 

kapcsolatban. Az első alkalom óta már 20-nál is több eseményre került sor, 12-szer versenyt is 

rendeztek. A legnagyobb szabású a 2015. évi Múzeumok Éjszakája rendezvény keretében 

megtartott Versudvar és slam poetry volt, amely a Kecskeméti Ifjúsági Otthon dolgozói és a 

KÖZ-Tér fiataljai között zajlott. Szegedről, Budapestről és Veszprémből is érkeztek 

vendégszlemmerek, az érdeklődők száma elérte az 1900 főt, és szöveget is több mint 60 

résztvevő mondott. A klubba járó fiatalok egyik legsikeresebb kezdeményezése az Irodalmi 

Kávéház - Irodalmi Műhely, mely olyan helyi, irodalomszerető 15-30 éves fiatalokat 

megszólító programsorozat, ahol saját vagy mások versei, szövegei hangoznak el. Számos 

alkalommal hívtak el fiatal írókat, és tartottak rendhagyó irodalmi órákat (12 alkalommal, 70-

120 fős látogatottsággal) a Resti Kornél Alkalmi Zenekar közreműködésével.  

 

A KÖZ-Térben hét éve működik szerdánként a Spotlight English Chat Club – angol nyelvi 

klub, mely a helyi és Kecskeméten élő külföldi (francia, német, lengyel, kínai, finn, török, 

spanyol, amerikai, izraeli, indiai, mexikói, stb.) fiatalok találkozási pontja.  

 

A Főtéri Párnacsata és Vízcsata ötletgazdája a Káefté, a Kecskeméti Fiatalok Társasága, 

egy helyi középiskolásokat tömörítő informális csoportosulás. Eredetileg flashmobként indult, 

majd játékos tűntetéssé alakult közösségi megmozdulás a város nyitott főterén. 100-200 fiatal 

csatázik párnával illetve vízipisztollyal önfeledten.  

 

Évente, alkalmanként közel 200 fiatal bevonásával valósul meg a Kecskegida elnevezésű, 

nem szokványos, közel 24 órás maratoni vetélkedő, amely megmozgatja a helyi 

középiskolásokat. A versenyben hangsúlyozottan nem a lexikális tudás, hanem az 

életrevalóság, a jó problémamegoldó és helyzetfelismerő képesség fejlesztése a cél. Egy 

igazán komplex, izgalmas próbatétel valósul meg, felejthetetlen hangulattal. A megvalósításba 

a középiskolás korosztály mellett sikerült bevonni a legtöbb olyan helyi szervezetet is, amely 

a fiatalokkal foglalkozik. Presztízs értékű vetélkedő a helyi középiskolák között, mely kellően 
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látványos és attraktív ahhoz, hogy rajta keresztül értékes társadalmi üzeneteket közvetítsünk a 

fiatalok felé. 

 

A Kecskeméti Fringe olyan fiatalok részére és közreműködésével szervezett összművészeti 

fesztivál, amely különleges találkozási alkalmat teremt az egész ország, de elsősorban a Dél-

Alföld fiatal alkotói számára. A kecskeméti fesztivál ma már szerves része a város kulturális 

kínálatának, sajátos arculatával, kötetlen stílusával méltán vált népszerűvé a fiatalok körében. 

A fesztiválra jelentkező fiatalok előadhatják táncos, zenés produkcióikat, színházi előadásokat 

mutathatnak be, lehetőségük van az általuk készített filmek bemutatására, képző- és 

iparművészeti kiállításokon mutathatják be műveiket, illetve slam poetry versenyen mérhetik 

össze kreativitásukat. A kreatív, alkotó fiatalok bemutatkozhatnak a város különböző ifjúsági, 

kulturális intézményeiben, szórakozó helyein és egyéb frekventált terein. A fesztiválnak 

kiemelkedő szerepe van a tehetséggondozásban, illetve abban, hogy a fiatalok ne csak kultúra 

fogyasztóként, hanem kulturális értékek létrehozóiként is megmutathassák magukat.  

 

A Hírös Agóra Ifjúsági Otthon kínálatában szerepel többek között színjátszó- és bábos 

szakkör, újrahasznosító kézműves műhely, tánctanfolyamok, zenekuckó, sakk-darts-jóga- és 

sportkörök, KÖZ-Tér – ifjúsági közösségi tér, kirándulások, Ifjú Morbid Színpad, Kerámia 

Szakkör, Kortárs Képzőművészeti Műhely, Animációs Műhely, Disputa Klub, Otthon Mozi, 

Parádfürdői Ifjúsági Tábor is. Ezen programok mellett az intézmény ifjúsági művészeti 

találkozókat is szervez, mint például a Fringe Fesztivál vagy a Regionális Diákszínjátszó 

Találkozók, amelyek a fiatal tehetségek számára is kiváló bemutatkozási lehetőségeket 

kínálnak.  

 

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ kínálatában helyet kap egyebek mellett a 

Kecskeméti Táncegyüttes, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre, a Kecskeméti 

Képzőművészek Közössége, a Kecskeméti Napraforgó Foltvarró Kör, a Bohém Klub, a 

Kecskeméti Ásványgyűjtők Baráti Köre, és számos egyéb klub. Megemlítendő ezen a téren a 

nagy hagyományokkal rendelkező Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 

kecskeméti Alkotóház is. 

 

A hagyományos népi művészetek terén jelentős szerepet játszanak a Szórakaténusz 

Játékmúzeum és Műhely játékkészítő és kézműves műhelyei, valamint táncfoglalkozásai. 

Ugyanehhez a szakterülethez kapcsolódnak a Népi Iparművészeti Múzeum szakkörei és 

kézműves foglalkozásai, amelyeken családok és iskolai csoportok nyerhetnek betekintést a 

népi mesterségek világába.  

 

Az élményszerű, interaktív kultúraközvetítés magas színvonalon valósul meg a Bozsó 

Gyűjteményben. A számos látogatóbarát szolgáltatás mellett a fogyatékkal élők számára is 

működnek interaktív szolgáltatások, számos családi program keretében vehetnek részt szülők 

és gyermekek különböző kézműves, művészeti és gasztronómiai foglalkozásokon.  

 

Kulcsfontosságú feladatként kezeli a város, valamint intézményeinek vezetése a tehetséges 

fiatalok közönség előtti bemutatkozását, s ehhez az elmúlt években megrendezett kulturális 

fesztiválok, rendezvények lehetőséget is biztosítottak. 

 

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a VELUX Alapítvány, a 

Microsoft és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával az Inter Compter 

Clubhouse hálózat magyarországi tagjaként 2012-ben klubházat nyitott Kecskeméten a 

Batthyány u. 33. szám alatti 154 négyzetméteres területen. A Kék Vonal Komputer Klubházat 
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a fiatalok ingyenesen látogathatták, s ott mentorok segítségével tanulmányozhatták, és 

sajátíthatták el a legkorszerűbb számítógépes programokat. A Klubház célkitűzése volt, hogy 

a nehezebb sorsú fiatalok a megszerzett tudás mellett megélhessék a közösségi munka és 

alkotás támogató erejét, és a tanulás fontosságát. Az önkormányzat és az Alapítvány 

együttműködésének eredményeként egy olyan ifjúsági közösségi tér jött létre, amely 

biztonságos, izgalmas és hasznos szabadidő-eltöltési lehetőséget kínált a 12-20 év közötti 

fiataloknak, s ahol az alkotás és a csapatjáték eredményeképpen erősödhetett a fiatalok 

önbizalma, jövőképe és személyisége. Ez a program 2015 májusa óta a Kék Elefánt 

Közösségi Tér és Ifjúsági Iroda égisze alatt folytatódik.  A szolgáltatás tovább bővült, és már 

információs pontként is működik, ahol a továbbtanulásról, pályaválasztásról, külföldi tanulási 

és munkalehetőségekről, pályázatokról is lehet érdeklődni. Továbbra is lehet csocsózni, 

asztaliteniszezni, használni a számítógépeket és a társasjátékokat.  

 

1.6. Társadalmi felelősségvállalás 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az érettségit megelőzően 

50 óra közösségi szolgálatot kell teljesítenie minden magyar diáknak. Kecskeméten számos 

ifjúsági, szociális szervezet és intézmény vette fel a kapcsolatot a középiskolákkal és ajánlotta 

fel a lehetőséget arra, hogy közösségi tevékenységüket végezhetik náluk. A városban működő 

közösségi terekben leginkább korrepetálásra, nyelvtanításra, játékos foglalkozások 

szervezésére és levezetésére, projektek, programok lebonyolítására van lehetőség. Részt 

vehetnek környezetvédelmi akciókban, idősgondozásban, hajléktalanok ellátásában. Az 

iskolai közösségi szolgálatosok városi szintű koordinációját 2015-től a Hírös Agóra Nonprofit 

Kft. fenntartásában álló Kék Elefánt Közösség Tér és Ifjúsági Iroda szervezi. 

 

 A Kecskeméti Rendőrkapitányság 2014-ben 10, 2015-ben 12 középfokú oktatási 

intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a rendőrség keretein belül végezhető 

közösségi szolgálat teljesítésére. Az önkéntesek az elmúlt két évben a legnagyobb óraszámban 

és létszámmal (kb. 466 diák) a „Tourist Police” és a „Strand Police” programokban 

teljesítettek szolgálatot. Ezen felül a kerékpár-regisztrációban, valamint egyéb bűnmegelőzési 

programok (pl. főtéri rendezvények, szórólapok osztása) lebonyolításában is segítettek.  

 

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a fenntartásában működő Bács-Kiskun Megyei 

Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház - a Jótékonyság Világnapja alkalmából - az önkéntes 

tevékenység népszerűsítése érdekében szervezte meg 2015. szeptember 8-án az „Együtt a 

környezetünkért!” programot. A kecskeméti akcióban részt vettek a Lánchíd Utcai Sport 

Általános Iskola és a Móra Ferenc Általános Iskola diákjai, valamint képviseltette magát az 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Idősgondozó Szolgálatának Nyitnikék 

Klubja, illetve a Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány is. Bekapcsolódtak a munkába a 

Széchenyiváros önkormányzati képviselői is. A „rüsselsheimi” játszótéren fehérre festett 

graffiti falakon négy iskola diákjai kaptak helyet, hogy „Az én városom” címmel falfestményt 

készítsenek. A zsűri által legjobbnak ítélt alkotás pénzdíjazásban részesült, melyet 

jótékonysági célra fordíthat az iskola. A festés mellett a jelenlevők fát és örökzöld növényeket 

ültettek, és összegyűjtötték a hulladékot is. A Szimferopol téri játszótéren ugyancsak 

hulladékot gyűjtöttek és gereblyéztek a segítők.  

 

A Pécsi Tudományegyetem és az Európa Jövője Egyesület együttműködésének jegyében 

2015. októbertől indul a „Tanítom a nagyit – tanít az unokám” című program, amelynek 

keretében kecskeméti fiatalok segítik a Harmadik Kor Egyeteme hallgatóit informatikai 

ismereteik gyarapításában. 



25 

 

 

A Nyitott Szemmel Egyesület a generációk közötti kapcsolat erősítése céljából 2014-ben 

kirándulást szervezett a budapesti Közlekedési Múzeumba, majd a Fővárosi Nagycirkusz 

előadására, 2015 őszén pedig nagyszülő-unoka kirándulást a poroszlói Tisza-tavi 

Ökocentrumba.  

 

Egyházi ifjúsági munka a fiatalok lelki-spirituális fejlődésének támogatása is. Kecskemétre 

jellemző a vallási türelem, a különböző felekezetek, vallások békés egymás mellett élése. 

Városunkban egyaránt jelen van a katolikus, a református, az evangélikus, a görög katolikus, 

a baptista és a zsidó egyház is. Ezek mindegyike – természetesen méretétől, híveinek számától 

függően eltérő mértékben – kiemelt fontosságú feladatának tartja az ifjúsággal való 

foglalkozást. 

 

Az egyházi ifjúsági munka fontos része a fiatalok önkéntességbe való bevonása is. Az 

egyházi ifjúsági közösségek, iskolai csoportok rendszeres résztvevői például az országos 

méretű 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű kezdeményezésnek, amelynek keretében az 

év meghatározott 3 napjában önkéntes tevékenységeket végeznek a közösség szolgálatában. A 

diákoknak ezen kívül is folyamatosan van lehetőségük bekapcsolódni önkéntes 

tevékenységekbe az idősgondozás, a fogyatékkal élők gondozása, a kortárs segítés vagy a 

környezetvédelem területén is. 

 

A Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal, illetve az azt alkotó civil szervezetek mellett az 

önkormányzat fontos civil partnere ifjúsági területen a Gyermek, Ifjúsági és Oktatási Civil 

Kerekasztal, amely a Városi Civil Kerekasztal partnereként működik közre Kecskemét 

ifjúsági életének színesítésében. 

 

A társadalmi munkában és a civil szférában való aktív részvételt, a fiatalok érdekében végzett 

értékes önkéntes vagy intézményi keretek között végzett tevékenységet az önkormányzat két 

díj létrehozásával és odaítélésével honorálja. Az ifjúsági területen végzett kiemelkedő munka 

elismeréseként 2006-ban hozta létre a Kecskemét Ifjúságáért Díjat. Ebben azok a személyek 

vagy munkacsoportok részesülhetnek, akik veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű 

gyermekek támogatásában, valamint a gyermekek testi vagy lelki egészségének 

elősegítésében közreműködnek. Az Ifjúság a Közösségért Díjat 2010 óta évente egy személy 

vagy munkacsoport kaphatja meg, a fiatalok öntevékeny, más közösségek számára is 

példamutató munkájának elismeréseként.  

 

1.7. Pályaválasztás, munkavállalás, életkezdés 

 

A fiatalok Kecskeméten maradásának feltétele, hogy a város kellőképpen támogassa őket a 

munkához jutásban, a képzési lehetőségek elérésében és az otthonteremtésben. Ennek 

érdekében az érintett partnerek hatékony együttműködése nélkülözhetetlen.  

 

Fiatalkori munkanélküliség 

Bár Kecskemét is a Dél-alföldi régióban helyezkedik el (melynek átlagos munkanélküliségi 

mutatója a 18-25 éves fiatalok körében meghaladja a 25%-ot), s így megfelel az Ifjúsági 

Foglalkoztatási Kezdeményezés pályázati feltételeinek, a kedvező ipari beruházásoknak 

köszönhetően a fiatalkori munkanélküliek aránya az országos átlag alatt van (igaz, pontos 

adatot a 18-25 éves korosztályra vonatkozóan kinyerni egyetlen adatbázisból sem sikerült). 

 

A TISZK „Mi a pálya?” elnevezésű irodája 2015 júniusától a 12-18 éves fiataloknak szervez 
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életpálya-tervezési foglalkozásokat. Olyan programokat kínál számukra, amelyek támogatják 

őket abban, hogy képessé váljanak célorientált döntésre, sikeres életvezetésre, és a 

legmegfelelőbb utak megtalálására – azaz tudatos életpálya tervezésre. Személyesen 

találkozhatnak egy-egy szakma sikeres képviselőjével, aki saját példáján át mutatja meg, 

milyen a munka világa és hogyan lehet eredményeket elérni. Bemutatják a Nemzeti 

Pályaorientációs Portált. A csoportos és egyéni beszélgetések során a hasonló cipőben járó 

társak között barátokat találhat a fiatal. Kérdőívek kitöltése során elgondolkodtató kérdések 

vetődhetnek fel (miben kell fejlődni, mit érdemes tanulni, stb.). A kommunikációs 

gyakorlatok (bemutatkozás, megjelenés, viselkedés, illem) a munkavállaló számára kedvező 

első benyomás kialakítását segítik. A TISZK az alábbi programokkal, rendezvényekkel 

segítette az elmúlt években a kecskeméti fiatalok pályaválasztását: 

 

2013. év Résztvevők száma 

Pályaválasztási kiállítás 153 fő 

Pályaorientáció 16 fő 

Pályaorientációs tanácsadás egyéni 35 fő 

Pályaorientációs csoport 8 fő 

2014. Résztvevők száma 

Pályaválasztási kiállítás 399 fő 

Szakmaválasztási Nyílt Nap 224 fő 

2015. Résztvevők száma 

Pályaválasztási tanácsadás 167 fő 

Karrier tanácsadás 61 fő 

 

A HELPI Ifjúsági Fejlesztő Műhely egyéni és csoportos pályaválasztási tanácsadásait éves 

szinten 150-200 fiatal vette igénybe. 2015-től a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 

keretében vehetik igénybe a szolgáltatást a fiatalok. 

 

Az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja, hogy az oktatási és képzési rendszerbe 

bekerülő fiatalok versenyképes tudást szerezzenek és jól használható szakmákat sajátítsanak 

el, hiszen így biztosított számukra a helyi munkához jutás lehetősége.  

 

A köznevelési intézmények is nagy hangsúlyt fordítanak a pályaválasztásra. Van olyan iskola, 

ahol a pedagógusok részt vettek a munkaügyi igazgatási szerv pályaorientációs képzésén. 

Szülői értekezleteken, osztályfőnöki órákon a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai 

Pályaválasztási Szakszolgálat, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztálya pályaorientációs szakemberei közreműködésével lehetőség van információhoz 

jutni a különböző szakmákról és továbbtanulási lehetőségekről. A pályaválasztási kiállítások, 

rendezvények, állásbörzék, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 

szervezett, szakmákat bemutató alkalmak, az üzem, gyár és munkahely látogatások is egyre 

népszerűbbek a pályaválasztás előtt álló diákok körében. A szakmák iránti tisztelet 

kialakításában nagy jelentőségük van azoknak az alkalmaknak, amikor egy hivatást 

közelebbről, annak gyakorlása közben ismernek meg a gyerekek, mint pl. a rendőri, az orvosi 

és tűzoltói munkát. 

 

Egy város ifjúság-megtartó képességét fokozza a fiatalok önálló lakáshoz jutásának 

támogatása is. Az önkormányzat fontosnak tartja a város fiataljainak, fiatal házasainak 

lakáshoz jutását. Az önkormányzat tulajdonában 1423 db lakás van. Ebből szociális alapon 

bérbe adható elszórtan elhelyezkedő 482 db, a Nyugdíjasok Házában 89 db, a Fiatal Házasok 

Otthonában 88 db, a Szobabérlők Házában 333 db lakás található, 409 db pedig költségalapon 
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bérbe adott, míg 22 db úgynevezett egyéb lakás. A Szobabérlők Házában szobabérleti 

lakóegységek fenntartásának célja a kérelmezők átmeneti lakhatási problémájának megoldása, 

így a lakásokra maximum egy évre köthető bérleti szerződés, mely évente, legfeljebb öt éves 

időtartamra hosszabbítható. A szobabérleti lakások bérleti díja, bár költségelven kerül 

meghatározásra, összességében véve olcsóbb, mint a piaci alapon bérelt lakások bérleti díja. 

Ez a lakástípus keresett, nagy számban érkeznek be kérelmek, ugyanakkor – tekintettel a 

távfűtés magas költségeire – néhányan rövid idő alatt magas közüzemi vagy bérleti 

díjtartozásokat halmoznak fel. 

 

A Fiatal Házasok Otthona fenntartásának célja a házasságra lépő és önálló életet kezdő 

fiatalok lakhatásának elősegítése olyan formában, amely előtakarékosságra is ösztönöz a 

majdani önálló lakás megvásárlása érdekében. Ennek megfelelően a pályázat elsődleges 

feltétele, hogy a pályázók lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezzenek, melyen már 

legalább 90.000 Ft-os megtakarítás van, továbbá vállalniuk kell, hogy ezen a számlán további 

havi 15.000,- Ft-ot helyeznek el. További feltétel a kecskeméti lakóhely, valamint a 40 éves 

korhatár. Tekintettel arra, hogy a házasságkötések száma csökkenő tendenciát mutat, így nőtt 

az üresen álló lakóegységek száma. A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete módosításával a gyermeküket egyedül nevelő 

személyek is elhelyezést nyerhetnek, akik megfelelnek a rendeletben foglalt egyéb 

feltételeknek.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi 

rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: 

Támogatási rendelet) foglaltak szerint kétféle támogatási rendszerrel segíti az önmaguk 

lakhatásáról gondoskodókat: egyrészről helyi lakbértámogatást nyújt, másrészről 

kamatmentes kölcsönt biztosít azok részére, akik első lakásukat kívánják megvásárolni. 

 

Az önkormányzat albérleti- és lakbértámogatással segíti azokat, akik lakhatásuk biztosítása 

érdekében lakást bérelnek. Az albérleti támogatás megítélése számos feltételhez kötött, és 

csak önálló lakás bérlése esetén adható. A lakbértámogatásra folyamatosan nagy az igény, 

havonta átlagosan 70-80 személy részesül ebben a támogatási formában. 

 

Az első lakáshoz jutók támogatása azon kérelmezők részére állapítható meg, akik Kecskemét 

közigazgatási területén első otthonukat kívánják felépíteni vagy megvásárolni. Az egyszeri 

pénzbeli támogatást az önkormányzat kamatmentes kölcsön formájában nyújtja, melyet a 

kérelmezőknek 10 év alatt, havi egyenlő részletekben kell megfizetniük. A gazdasági válság 

következtében gyengülő ingatlanpiac miatt az elmúlt évben csökkent a kérelmezők száma is.  

A támogatás mértékét a támogatási rendelet 300.000,- Ft – 700.000,- Ft közötti összegben 

határozza meg. Az igények alapján 2014-ben összesen 5 millió forint volt az e célra megítélt 

összeg. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Esélyteremtési Bizottsága Lakás 

Munkacsoportot hozott létre, melynek elsődleges célja az önkormányzati lakásállomány 

teljes körű felmérése, megismerése, majd a hatékonyabb hasznosítás biztosítása érdekében 

javaslatok készítése, illetve a gyakorlati tapasztalatok alapján a bérlakás-állomány 

átstrukturálása.  
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1.8. Érdekérvényesítés, érdekképviselet 

 

A települési gyermek- és ifjúsági munka kiemelt része a gyermekek és fiatalok helyi 

közügyekben való részvételének támogatása, biztosítása. Ennek több formája valósul meg a 

városban. Azok a gyermekek és fiatalok, akik célul tűzték ki a saját kezdeményezéseik, 

ötleteik megvalósítását, bekapcsolódhatnak a diákönkormányzatok, vagy a Kecskeméti 

Ifjúsági Kerekasztal munkájába.  

 

A gyermekek és fiatalok érdekképviseletét segítő tevékenységnek sok éve része a kecskeméti 

iskolákban, kollégiumokban működő diákönkormányzatok városi szintű összefogása. Az 

iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekhez kapcsolódó feladatokat törvényi és rendeleti 

szinten szabályozzák. Ezek alapján a diákönkormányzat döntési hatáskörrel, egyetértési, 

kezdeményezési, javaslattételi, véleményezési és tájékoztatási joggal rendelkezik. A 

diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti.  

 

A város évek óta támogatja a helyi ifjúsági vezetők felkészítését: bentlakásos tábor, illetve 

képzéssorozat biztosításával segít 20-30 helyi fiatalt olyan gyakorlati tapasztalatokhoz 

juttatni, melyek segítségével magabiztosabban vehetnek részt az őket érintő kérdések és 

események formálásában, rátermetten állhatnak ki ifjúsági célokat képviselő ügyek mellett 

lakóhelyi, iskolai, városi, nemzeti és nemzetközi szintéren egyaránt. 

 

A gyermekek és fiatalok aktív részvételének elősegítéséhez elengedhetetlenül szükséges, 

hogy megfelelő információkhoz, tájékoztatáshoz juthassanak az őket érintő témákban. Az 

önkormányzat akadálymentesített honlapja, továbbá a gyermek- és ifjúsági intézmények 

honlapjai és facebook oldalai egyaránt ezt segítik elő. Minden évben frissítésre kerül 

Kecskeméten az Élet Útmutató című online kiadvány, amely a gyerekek és fiatalok nyelvén 

íródik, és amelynek célja, hogy elkalauzolja őket a hivatalok, őket érintő gyerekjogi 

dokumentumok, a szabadidő eltöltésének lehetőségei, az állampolgári részvétel és 

véleménynyilvánítás módjai, az esetleges szenvedélybetegségek leküzdésének lehetőségei, a 

bántalmazás és erőszak elleni lehetőségek világában. 

 

Újszerű módja a gyerekek és fiatalok közvetlen tájékoztatásának, a velük való aktív 

kapcsolatfelvételnek, hogy a város polgármestere rendszeresen tart rendhagyó, kötetlen 

osztályfőnöki órákat a polgármesteri hivatalban, amelynek során bemutatja a gyerekeknek az 

önkormányzati munkát és a városfejlesztési feladatokat, beszélget velük, meghallgatja 

javaslataikat és ötleteiket.  

 

Az ifjúsági részvétel lehetőségei Kecskeméten: A települési ifjúsági munka kiemelt része a 

fiatalok helyi közügyekben való részvételének támogatása, biztosítása. Ennek több formája 

valósul meg a városban: 

 A helyi ifjúságpolitika legbefolyásosabb szervezete a 2015. május 21-én megalakult 

Kecskeméti Ifjúsági Tanács, mely a polgármester elnökletével ülésező, speciális 

összetételű javaslattevő és véleményező testület. 

 A védett intézményi környezetből már kikerült, a helyi közéletben aktív, saját 

kezdeményezéseik megvalósítását célul kitűző fiatalok a városi ifjúsági kerekasztal 

munkájába kapcsolódhatnak be. 

 A város főiskolájának, illetve kihelyezett egyetemének 4 karán tanuló fiatalok a 

hallgatói önkormányzaton keresztül vehetnek részt a helyi közügyekben. 
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 A településen működő 16 középfokú köznevelési intézményben tanuló, illetve 7 

kollégiumban jelen lévő diákok a diákönkormányzatokon keresztül 

kommunikálhatnak a fenntartóval, illetve a városvezetéssel. 

 2015 óta működik a Kecskeméti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, mely a 

diákönkormányzatokon túl az intézményi háttér nélküli fiatalok képviseletét is ellátja. 

 

 

Városi ifjúsági párbeszédrendszer formái 

 

Kecskeméti Ifjúsági Tanács 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. május 21-én megalakította a 

Kecskeméti Ifjúsági Tanácsot, és célként határozta meg a hatékony párbeszéd kialakítását a 

városban élő fiatalok, illetve az őket összefogó, segítő és támogató ifjúsági szervezetek 

között, valamint a hazai és nemzetközi döntéshozókkal.  

Feladata: 

 az ifjúságot közvetlenül érintő képviselő-testületi határozatok, koncepciók és egyéb, a 

város fiatalságát érintő javaslatok véleményezése, javaslatok készítése és a döntések 

végrehajtásának figyelemmel kísérése; 

 állásfoglalások kialakítása a fiatalok életkörülményeit érintő döntések előkészítési 

szakaszában, javaslattétel a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban, konzultáció 

kezdeményezése a végrehajtással kapcsolatos tapasztalatokról; 

 a városban élő fiatalok problémáinak összegyűjtése, továbbítása a helyi és országos 

szervek, személyek, társadalmi szervezetek felé; 

 konzultációk, intézkedések, programok kezdeményezése; 

 az ifjúság és ifjúsági szervezetek legmagasabb szintű érdekképviselete; 

 a gyermeki jogok biztosításával és a gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos 

érdekvédelem, illetve a gyermekvédelmi feladatokkal összefüggő 

véleménynyilvánítás;  

 a fiatal korosztály önszerveződésének ösztönzése, támogatása. 

 

Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal - KIK 

A KIK 2010-ben alakult, elsősorban azzal a céllal, hogy együttműködési keretet biztosítson a 

kecskeméti ifjúsággal foglalkozó szakemberek, az ifjúságért tenni akarók, és maguk a fiatalok 

számára. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Ifjúsági 

Kerekasztal között 2011-ben jött létre az a megállapodás, mely alapján az önkormányzat és az 

ifjúsági civil szféra közötti együttműködés hivatalos keretek között működik, és a fórum részt 

vehet az önkormányzat ifjúsággal/ifjúságpolitikával kapcsolatos döntés-előkészítési 

munkájában, ezek közül is kiemelten a város Ifjúsági Cselekvési Tervének előkészítésében és 

megvalósításában. A kerekasztal ma 20 tagszervezettel rendelkezik, tagja olyan ifjúsági 

csoport is, melynek formális szervezeti háttere nincs, de részt kíván venni a városi 

ifjúságpolitikában. 

 

Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja – V.I.P. NAP 

Kecskemét Megyei Jogú Város a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal együttműködésével 2010 

óta szervezi a Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja rendezvényt, melynek legfőbb célja a figyelem 

felkeltése a városban történő gyermek és ifjúsági fejlesztésekre, valamint lehetőség biztosítása 

a helyi fiatalok, a városi döntéshozók illetve a település felnőtt lakossága közötti párbeszédre. 

A rendezvényt 2013-tól – önkormányzati támogatással – a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal 

szervezi több helyszínen, elsősorban a város területén létrejött ifjúsági közösségi terekben.  
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Diákönkormányzat 

A fiatalok érdekképviseletét segítő tevékenységnek sok éve része a kecskeméti 

középiskolákban, kollégiumokban működő diákönkormányzatok (DÖK) városi szintű 

összefogása. Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekhez kapcsolódó feladatokat 

törvényi és rendeleti szinten szabályozzák. Ezek alapján a diákönkormányzat döntési 

hatáskörrel, egyetértési, kezdeményezési, javaslattételi, véleményezési és tájékoztatási joggal 

rendelkezik. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti 

. 

Hallgatói önkormányzat 

A hallgatói önkormányzat a Pallasz Athéné Egyetem önálló önkormányzati szerve. A 

Hallgatói Önkormányzat saját alapszabálya szerint működik. Tagja az egyetem minden 

beiratkozott hallgatója, függetlenül attól, hogy tanulmányait mely oktatási formában végzi. A 

Hallgatói Önkormányzat az egyetem minden hallgatójának érdekeit képviseli. 

 

Az önkormányzat célja 

 A hallgatók érdekképviseletének ellátása valamennyi, őket érintő kérdésben minden 

főiskolai, regionális illetve országos testületben és fórumon. 

 A felsőoktatási törvényben és más jogszabályokban, egyetemi és kari szabályzatokban, 

egyetemi és kari tanácsi határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból 

származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi, ellenőrzési és véleményezési 

jogok gyakorlása. 

 

A KÖZ-Tér Ifjúsági Közösségi Tér és Információs Központ diákvezetői képzés, diákfórumok, 

táborok és országos ifjúsági találkozók szervezésével erősítette az ifjúsági érdekképviseletet 

Kecskeméten. A helyi ifjúsági önkormányzat - KGYIÖK alapításának kezdeményezésére 

2015-ben került sor. Ennek megvalósulása jelenti majd az igazi bekapcsolódást a fiatalokat 

érintő döntéshozatali folyamatokba. A Tőserdőben 2014-ben két alakommal szerveztek 

diákvezetői képzést, a Parádi Ifjúsági Táborban pedig 2015-ben Diákönkormányzati Tábort 

rendeztek.  

 

1.9. Ifjúsági mobilitás, nemzetközi kapcsolatok 

 

Kecskemét város ifjúságpolitikája modell értékű Magyarországon. A településen dolgozó 

szakemberek számos országos szövetségben, döntéshozatali fórumon képviselik a helyi 

fiatalokat, illetve a nyitott szellemiségű települési ifjúsági munkát. Kecskeméti székhelyű 

civil szervezet a hazai ifjúsági munka egyik kiemelt érdekképviseleti szervezete, az Ifjúsági 

Szolgáltatók Országos Szövetsége (ISZOSZ), de helyi szakember a Nemzeti Ifjúsági Tanács 

egyik vezető tisztségviselője is. 2014-ben ugyancsak városunkban kezdte meg működését az 

Új Nemzedék Kontaktpont, mely megyei hatáskörrel rendelkező állami ifjúságpolitika 

intézmény. 

 

Nemzetközi ifjúsági munka 

A testvérvárosi kapcsolatok mellett Kecskeméten kiemelt figyelmet kap a határon túli magyar 

fiatalok, ifjúsági csoportok támogatása. A város egyszerre keresi és tartja fenn kapcsolatait 

európai és ázsiai ifjúsági partnereivel.  

 

Európa Jövője Egyesület 

A nonprofit szervezet kiemelt szerepet játszik a helyi fiatalok interkulturális 

szocializációjának támogatásában. Nem csak nemzetközi gyermek- és ifjúsági találkozójával, 

ifjúsági cseréivel, de a város életében meghatározó civil jelenlétével is erősíti az „európai 
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polgár” eszméjének érvényre jutását. Az 1990 óta kétévenként megrendezésre kerülő Európa 

Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó alapötlete az, hogy a szervezők a 

kontinens országaiból gyermekcsoportokat hívnak meg, akiktől a vendéglátásért cserébe 

csupán annyit kérnek, hogy hozzanak magukkal nyelvi nehézségek nélkül átadható ajándékot, 

zenét, táncot, olyan műsort, amely megismerteti kultúrájukat a helyi és a többi országból 

érkezett vendég fiatalokkal és felnőttekkel egyaránt. A találkozó alatt Kecskeméten 

tartózkodó gyermekek helyi családoknál kapnak szállást, majd a következő évben a vendég 

gyerekek viszontlátogatásra hívják meg vendéglátóikat. Az eddigi találkozók során a világ 35 

országának mintegy 150 településéről több mint 15.000 gyermeket láttak vendégül a városban 

és környékén élő családok. Bár eredetileg az európai gyerekek meghívása volt a cél, a 

találkozó olyan sikeresnek bizonyult, hogy érkeztek vendégcsoportok az évek folyamán a 

Koreai Köztársaságból, Japánból, Kanadából, Ausztráliából, az Egyesült Államokból és 

Izraelből is. A projekt egyik erénye, hogy Európa és a világ felnövekvő nemzedékeit segíti 

abban, hogy előítéletektől mentes, a másságot elfogadó, toleráns és nyitott felnőttekké 

váljanak. 

 

Cities for Children 

Kecskemét város 2011 márciusa óta tagja a stuttgarti székhelyű Városok a Gyermekekért 

Hálózatnak (továbbiakban: Hálózat). A Hálózatot a stuttgarti polgármester 

kezdeményezésére, a Robert Bosch Alapítvány és az Európai Unió Régiók Bizottságának 

támogatásával 2007-ben alapították. Az európai önkormányzatok közötti kapcsolatokat 

erősítő Hálózat célja, hogy a gyermekbarát témakörben előforduló legjobb gyakorlatok 

cseréje valósulhasson meg, ami által javul a benne részt vevő városok gyermekeinek és 

családjainak életminősége. Céljait és az azok megvalósítását elősegítő munkacsoportokat az 

alábbiakban határozták meg: esélyegyenlőség az oktatásban, megfelelő lakhatási és közösségi 

tér, egészség és jólét, munka-család egyensúly, generációk közötti megegyezés, fiatalok 

döntéshozatali részvétele, gyermekbiztonság. Az egyes munkacsoportokban résztvevő 

önkormányzatok egy adott város vezetésével évente legalább egyszer találkoznak gyakorlati 

tapasztalataik és ötleteik megbeszélésére. 

 

EURODESK és Europe Direct helyi szolgáltató iroda 

Mindkét európai információs hálózatnak kiemelkedően magas színvonalon szolgáltató irodája 

működik a településen. Az EURODESK szolgáltatás a HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági 

Központban, az Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont a Bács-Kiskun 

Megyei Katona József Könyvtárban érhető el. 

 

A Nyitott Szemmel Egyesület 2013 nyarán a Fiatalok Lendületben Program keretében 6 fiatalt 

és 1 kísérőt küldött Madeira szigetére egy három ország részvételéből álló (Portugália, 

Finnország és Magyarország) ifjúsági cserére. 

 

Az idegennyelv-oktatás fejlesztésének fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. A mai 

fiatalok számára számtalan lehetőség van arra, hogy nyelvtudásukat fejlesszék. Ma már a 

továbbtanulás és az elhelyezkedés területén is alapkövetelmény az idegen nyelv ismerete, 

használata. Az iskolai nyelvtanulást, a külön nyelvórákat jól kiegészítik a nemformális 

tanulási formák, mint az EURODESK, a Fiatalok Lendületben Program, az Európai 

Önkéntes Szolgálat vagy a Nemzetközi Csereprogram Alapítvány által kínált lehetőségek. A 

nyelvtanulás terén nagy jelentőséggel bírnak az iskolai cserekapcsolatok. Számos oktatási 

intézménynek van külföldi testvérkapcsolata, melyek segítségével a gyerekek az egymásközti 

kommunikáció segítségével gyakorolhatják a nyelv használatát, önbizalomra és tapasztalatra 

tehetnek szert. Sikeres pályázatoknak köszönhetően voltak iskolák, ahonnan Németországba, 
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Angliába, Hollandiába, Portugáliába, Spanyolországba, Dániába jutottak ki gyerekek. Sokan 

közülük ilyenkor döntik el, hogy érettségi után külföldön szándékoznak továbbtanulni.  

Ifjúsági mobilitás és nemzetközi kapcsolatok terén a legaktívabb szervezetek közé tartozik a 

Helpi Ifjúsági Fejlesztő Műhely, a Pallasz Athéné Egyetem, valamint az Európa Jövője 

Egyesület, amely az Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó 

megszervezésével évtizedek óta szolgálja az európai és Európán kívüli fiatalok kultúrán 

keresztüli kapcsolatfelvételének ügyét. 

A nyelvtanulás és gyakorlás szempontjából jelentősek a kecskeméti és külföldi iskolák között 

zajló csereprogramok, valamint a testvérvárosi programok.  

 

1.10. Környezetvédelem, környezettudatosság 

 

A környezettudatos és környezetvédelmi szemlélet kialakítása, az ezzel összefüggő 

kampányok megvalósítása, mint például az iskolai témanapok, a jeles napok, a turisztikai 

táborok, az erdei iskolai programok mind fontos célkitűzései voltak a 2013-2015 közötti 

időszakra szóló Ifjúsági Cselekvési Tervnek. Mivel a gyerekek az óvodákban, iskolákban 

töltik idejük legnagyobb részét, ezért nagy hangsúly kell helyezni az intézményekben a 

környezetvédelemi nevelésre.    

 

A Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája nevelőtestülete a „Körlánc” Környezeti Nevelés 

Pedagógiai Program szerint végzi a szakmai munkát. Évente szerveznek a város pedagógusai 

számára környezettudatos konferenciákat, a vásárlói szokások, vásárlói magatartás és a 

fenntarthatóságra nevelés témakörökben. A szülők bevonása a környezettudatos szemléletbe 

folyamatos. Az Erdei Óvodai programon a gyermekek ember alkotta, de természetes 

környezetben fedezik fel az élővilág természeti csodáit, a tapasztalatikat a program utolsó 

napján megosztják szüleikkel a helyszíneken. A hulladék újrahasznosítási pályázaton az 

óvodába járó gyermekek szülei és a testvériskolák diákjai környezettudatos szemléletükről, 

kreativitásukról tesznek tanúbizonyságot.  A Földünkért Világnap alkalmából a szülőknek, 

iskolásoknak meghirdetett rajzpályázatuk is a fenntarthatóságra nevelés egyik szép példája. 

Minden évben megrendezésre kerül a Környezetvédelmi Világnap, a város óvodásai számára. 

2015-ben Zöld Óvoda roadshow keretében a régió óvodásait is várják, ahol környezeti 

játékokon keresztül, tapasztalás útján szerezhetnek ismereteket a résztvevők. Projektekben 

dolgozzák fel az Újrapapír, a Víz, a Föld, a Komposztálás Világ Napját. Az óvoda 

pedagógusai aktívan bekapcsolódnak a városi környezetvédelmi jeles napi rendezvényekbe, 

mint a Föld napja, a Madarak fák napja, vagy az Autómentes nap. 

 

Munkájukban törekednek a zöld szemléleten belül a múlt értékeinek megőrzésére, a népi 

hagyományok ápolására, tehetségek gondozására. 2009 óta a térségben Zöld Óvoda 

Bázisintézményi szerepet töltenek be. Évente az aktuális, neves természetvédelmi kutatók 

munkássága előtt tisztelegve, és a kiemelt természetvédelmi fajok figyelembevételével 

programsorozatot szerveznek az óvodák részére.  2014 évben Hermann Ottó munkássága előtt 

tisztelegve vándorkiállítást, rajzpályázatot szerveztek a Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

bevonásával. Folyamatosan bővülő kapcsolatrendszert alakítottak ki, és ennek keretében 

bázisóvodaként felkérést kaptak az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől, hogy mintát adjanak 

a már Zöld óvodáknak, illetve a „zöldülni vágyó” óvodák számára munkájukkal. A Csemete 

Természet-és Környezetvédelmi Egyesület partnereként, a Zöld Óvoda Ökoiskola Programok 

kiszélesítése projekt keretében fórumokat tartanak. 

 

Az önkormányzat a „Környezetvédelem Jeles Napjai” rendezvénysorozatokat évről évre 

támogatja és koordinálja. A programok megtervezésében és megvalósításában közel 30 
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partnerszervezet vesz részt. A programok az alábbi környezetvédelmi jeles napokhoz 

kapcsolódnak: 

 Energiatakarékossági Világnap (március 6.) 

 Víz Világnapja (március 22.)  

 Föld Napja (április 22.)  

 Madarak és Fák Napja (május 10.)  

 Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja (május 22.)  

 Európai Nemzeti Parkok Napja (május 24.) 

 Környezetvédelmi Világnap (június 5.)  

 Magyar Nemzeti Parkok Hete (június 8-16.) 

 Erdők Hete (szeptember 30. – október 6.) 

 Állatok Világnapja (október 4.) 

 

A környezet-, illetve természetvédelmi ismeretek gyarapítását, a lakosság környezettudatos 

nevelését célzó rendezvények iránti érdeklődés az óvodások, kisiskolások és középiskolások, 

valamint a felnőttek részéről évről-évre nő. A rendezvények célja, hogy felhívja a diákok, 

valamint a felnőtt lakosság figyelmét a környezet- és természetvédelem jelentőségére, 

valamint a környezettudatos gondolkodás kialakítására és az ennek megfelelő helyes életmód 

elsajátítására.  

 

A környezetvédelmi világnapokra szervezett városi rendezvények népszerűsítése céljából 

2014-ben egy 3000 példányszámú, 18 oldalas „Jeles Nap-Tár” elnevezésű kiadvány készült, 

amelynek költségéhez hozzájárult a KEFAG Zrt., a Bácsvíz Zrt., a Kecskeméti Termostar 

Hőszolgáltató Kft., a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága. 

 

A rendezvénysorozat programjai közül az önkormányzat támogatta a „Föld Napi Játszóház”, a 

környezet- és természetvédelmi vetélkedő középiskolásoknak, valamint a „Környezetvédelmi 

Világnap” rendezvényeket. A „Jeles Nap-Tár” kiadványban szereplő további, közel 50 

programot a közreműködő szervezetek saját helyszíneken, saját költségből valósították meg.  

 

Az óvodások és alsó tagozatos iskolások számára szervezett Föld Napi Játszóház 2014. 

április 24-én került megrendezésre az akkor még Kecskeméti Kulturális és Konferencia 

Központban az alábbi programokkal:  

- szelektív hulladékgyűjtési sorverseny, 

- „Hogyan látnak a méhek” a méhek látását szimuláló játék, 

- szélforgó, széllabda készítés, 

- egészséges táplálkozást bemutató foglalkozás, 

- Kiskunsági Nemzeti Park növény- és állatvilágát bemutató foglalkozás, 

- „Egészségsziget” foglalkozás, 

- állatsimogatás (nyúl, bagoly), 

- gombaismereti foglalkozás, 

- „Talajbúvár” foglalkozás (a talaj szerkezetét és élőlényeit ismertető program) 

- „Tavaszi virágaink” ismeretterjesztő foglalkozás, 

- ügyességi, természetismereti és memóriafejlesztő programok,   

 

Szintén itt kapott helyet 2014. április 25-én megrendezésre került környezet- és 

természetvédelmi vetélkedő, melynek keretében 6 kecskeméti középiskolás csapat mérte össze 

tudását és tájékozottságát. A Kiskunsági Környezet és Természetvédelmi Egyesület vállalta a 

szakmai házigazda szerepet. A vetélkedő során az ötfős csapatoknak öt feladatot kellett 

megoldaniuk. Felkészülésüket a Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, a 
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Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Park, valamint 

a Bácsvíz Zrt. segédanyagai segítették. 

A vetélkedő végeredményének kihirdetésére, valamint a díjak átadására 2014. június 5-én, a 

Kecskeméti Ifjúsági Otthon szervezésében és önkormányzati támogatásból megvalósult 

Környezetvédelmi Világnap alkalmából került sor. A részvevő diákok és a felkészítő tanárok 

könyvesboltban, illetve kerékpár szaküzletben felhasználható vásárlási utalványokat kaptak. 

 

A Hulladékból Termék Kiállítás az Európai  Fenntartható Energia Hét alkalmából 2014. 

június 21. és 29. között valósult meg a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 

aulájában. A kiállítás alapját az Öko-Pack Nonprofit Kft.-től kölcsönzött tárlat képezte, amely 

bemutatta, hogy mi minden készül Magyarországon a szelektíven gyűjtött hulladékból. A 

hulladékok újrahasznosításának színes világát bemutató interaktív kiállítást szervesen 

egészítették ki a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. palackprései és a városi szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információs anyagai. A program megvalósításába 

társrendezőként kapcsolódott be a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft., a Kecskeméti 

Városgazdasági Nonprofit Kft., a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Zöld Ernyő programja, valamint 

az Öko-Pack Nonprofit Kft., továbbá támogatóként csatlakozott a Freudenberg Simmeringe 

Kft. kecskeméti gyára. A rendezvény nem csak az Európai  Fenntartható Energia Hét egyik 

kecskeméti programja volt, hanem részévé vált a város két jelentős fesztiváljának is, a 

Múzeumok Éjszakájának, valamint a Hírös Hétnek. A Múzeumok Éjszakáján az érdeklődők  

interaktív játékprogramokon („gumivarázsló műhely” a  lyukas bicikligumikból és a 

Freudenberg Simmeringe Kft. kecskeméti autótömítéseket gyártó cég hulladék gumijaiból, 

„kukatündér” és egyéb ökológiai, valamint a hulladékhasznosítás hasznos tudnivalóira nevelő 

családi játékok, családi palackösszenyomó versenyek) vehettek részt.  Minderről a 

rendezvény országos reklámjához is csatlakozva angol és német programismertető készült, 

amely az országos honlap mellett a helyi honlapokon is megjelent.  A kiállításról és a 

kapcsolódó rendezvényekről plakátok és szórólapok is készültek, amelyek még az iskolai 

szorgalmi időszak alatt eljutottak Kecskemét és a környező települések valamennyi iskolájába 

és óvodájába, illetve a város kulturális és egyéb intézményeibe. A kiállításhoz kapcsolódóan 

június 23-án, 24-én és 25-én 9-15 óráig a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. és a Kecskeméti 

Városgazdasági Nonprofit Kft. munkatársai szaktanácsadást tartottak szelektív hulladék, 

komposzt hulladék, valamint vegyes hulladék témakörökben. A rendezvényhez kapcsolódóan 

tárlatvezetések, játékprogramok és kézműves foglalkozások is megvalósultak tábori és óvodai 

csoportoknak összesen 21 órában. A rendezvény az akkor még Kecskeméti Kulturális és 

Konferencia Központ Nonprofit Kft. szervezésében zajlott, amelynek költségeihez az 

önkormányzat jelentős támogatást biztosított. Az összes látogatószám 2551 fő volt. 

 

Az önkormányzat közel 30 csatlakozó szervezetettel közösen rendezte meg 2014. szeptember 

22-én az Európai Autómentes Napot. A rendezvény célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét 

a közlekedési eredetű környezetszennyezésre, valamint ennek csökkentésére alternatívákat 

mutasson. E cél elérése érdekében időszakos forgalomkorlátozásokat, kerékpáros felvonulást 

és a diákok számára környezetvédelemmel és egészséges életmóddal kapcsolatos 

tudatformáló programokat, tevékenységeket szerveztek. A szervezésben és lebonyolításban 

részt vevő számos civil- és szakmai szervezet, valamint az önkormányzat közös munkája 

eredményeként becslések alapján több száz érdeklődő jelent meg a különféle programokon, és 

a regisztráció alapján 271 fő vett részt az Európai Autómentes Nap keretében rendezett 

kerékpáros felvonuláson. A program 2015-ben is hasonló sikerrel megvalósításra került. 

 

A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány „Gondoskodásból Jeles” elnevezésű programját 

2012-ben rendezte meg először. A szemléletformáló, környezettudatos cselekvésre ösztönző 
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kampányban a hangsúlyt elsősorban a műanyagra helyezték, mivel a tapasztalatok szerint a 

legproblémásabb újrahasznosítható hulladék, ami a háztartásokban keletkezik, ezért ezen a 

hulladékfajtán keresztül szólították meg az ifjúságot. A nagyszerű eredményeket felmutató 

programhoz mára több mint 30 intézmény csatlakozott. 

 

A Nyitott Szemmel Egyesület is a köznevelési intézményekkel együttműködve szervezi a 

környezettudatosságra nevelő kampányait és programjait. Egyik legfontosabb és 

legsikeresebb programja a „Tapossa laposra!” szelektív hulladékgyűjtő akció és verseny, 

amelyben műanyag palackokat, illetve fémdobozokat kell gyűjteni a résztvevő gyerekeknek.  

 

A „0 Hulladék” játékos foglalkozások iskolai és óvodai csoportok részvételével zajlanak. 

Témái: komposztálás, tudatos vásárlás, egészséges táplálkozás, újrahasznosító kézműves 

foglalkozás. A programhoz kapcsolódik a „Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék 

Országos Találkozó” elnevezésű helyi szintű hulladékcsökkentési akció.  

 

A Zöldernyő Klub a gyerekek iskolán kívüli környezeti nevelésének egyik legfontosabb 

szereplője. A fenntartható fejlődés, a környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében 

ismeretterjesztő előadásokat, rendezvényeket, iskolai foglalkozásokat valósítanak meg. Cél a 

tájékoztató, cselekvésre ösztönző gyermek- és ifjúsági kampányok megvalósítása. 

Tevékenységeinek fontos területe az információszolgáltatás, személyes tanácsadás, a 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tematikus előadások, foglalkoztató jellegű programok, 

klub foglalkozások szervezése is. 

 

A Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola a nyári vakációs táborok és a környezeti 

nevelés fontos bázisa. Tematikus programjaival hozzájárul a szemléletformáláshoz, hogy a 

jövő felnőtt nemzedéke felelős magatartást gyakoroljon a természet, a fenntarthatóság 

vonatkozásában.  

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (továbbiakban: KNPI) két erdei iskolát működtet 

(Naprózsa, Kontyvirág), melyek nyitottak minden oktatási intézmény számára az év 12 

hónapjában. Az iskolai szorgalmi időszakot tekintik erdei iskolának, nyári időszakban 

elsősorban a természethez kötődő nyári táborokat szerveznek. Erdei iskoláikba csak 

csoportokat tudnak fogadni, akik saját pedagógusuk felügyeletével, de a nemzeti park 

környezeti nevelőjének közreműködésével valósítják meg a KNPI által kínált és saját maguk 

által szervezett programokat. A KNPI szervezője és közreműködője a zöld jeles napoknak is. 

Ezek közül elsősorban a természetvédelemmel kapcsolatosak tartoznak a profiljukba, de részt 

vesznek környezetvédelmi jeles napokon is. A Természet Házában iskolások és óvodások 

részére rendhagyó órákat kínálnak. Ezek témái az évszakokhoz és az iskolai tananyaghoz is 

kapcsolódnak. Kiemelt programjaik az Ötórai Zöldtea című természeti kérdésekkel foglalkozó 

klubfoglalkozások és a Kecskeméti Világjáró Klub kéthetente megtartott ingyenes 

foglalkozásai. 

 

Erdei iskolai programokon 2013-2014-ben a következő kecskeméti iskolák, szervezetek 

vettek részt: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola, Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola Béke Általános Iskolája, Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek 

Közgazdasági Szakközépiskolája, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Vásárhelyi Pál Általános Iskolája, Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola Damjanich János Általános Iskolája, Kocsis Pál Mezőgazdasági és 

Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Bányai J. Gimnázium, Kecskeméti 

Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája, Szent Imre 
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Katolikus Általános Iskola, Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága segíti az iskolák környezeti nevelési programjainak 

megvalósulását. Folyamatos kapcsolatot tartanak a térség zöld-óvodáival és ökoiskoláival. A 

Természet Házában zajló természet- és környezetvédelmi foglalkozásokon is részt vehetnek a 

kecskeméti iskolások. Ezeket a lehetőségeket 2013-2014. évben kb. 8000 gyerek vette 

igénybe. 

A Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület 2013-ban az „Öko Tanya” projekt 

keretében „Tudatos vásárlók a környezetünkért” elnevezésű programot valósított meg, mely 

biztosította 11-14 éves gyerekek - aki nagycsaládokban, illetve egyszülős családokban élnek – 

számára, hogy 3 napot tanyán tölthettek. A természettel, a hagyományőrzéssel, a környezeti 

tudatossággal és a helyes vásárlói szokásokkal ismerkedhettek meg. Hagyományos 

technikával közösen készítettek kemencét. A projektet az Egyesület 2014-ben konferencia 

keretében mutatta be a pedagógusoknak, tavasszal pedig Öko Napokat rendeztek, ahol a 

természet megismerése, az egészségmegőrzés és a hagyományőrzés volt a cél.  Az Egyesület 

oktató-nevelő munkát végző tagjainak 2015-ben szakmai kirándulást szervezett az agostyáni 

Ökofalu működésének megtekintésére. A gazdaságosság és a takarékos megoldások, a 

korszerű energiaforrások, az újrahasznosítás és annak városi környezetben történő 

adaptációja, valamint a környezeti nevelés továbbfejlesztésében rejlő lehetőségek 

megismerése volt az elsődleges cél.   

 

A Hetényegyháza melletti Nyíri erdőben található a KEFAG Zrt. által üzemeltetett Vackor 

Vár Erdei Iskola, amelynek fő célkitűzése a 6-18 éves korosztály természetszeretetének, 

környezetbarát szemléletének és viselkedésének kialakítása. A 26 hektárnyi, vadban gazdag 

erdőterület számtalan lehetőséget kínál a fiatalok számára az élményszerű kikapcsolódásra. 

Az oktatás mellett az erdei iskola táborokat is szervez, amelyek közül a legnépszerűbbek az 

ősmagyar szokásokat felelevenítő Csodaszarvas, a tanuláshoz kedvet adó Tudósképző, illetve 

az Íjász és a Túlélő Tábor. 

 

1.11. Gyermek- és ifjúságvédelem, családügy 

 

Kecskeméten a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a családvédelem területén a legtöbb 

feladat az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Család- és Gyermekjóléti 

Központjára (továbbiakban: Gyermekjóléti Központ) hárul. A gyermekjóléti alapellátások 

célja: a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban 

nevelésének elősegítése, veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése, családból való 

kiemelésének megelőzése, a gyermekvédelmi szakellátásban gondozottak visszahelyezése. 

Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének 

feltárásához és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.  

Alapellátásban részesülő gyermekek száma 2013-ban: 
A Gyermekjóléti Központ 2013-ban 1 956 gyermeket gondozott: 

 alapellátás: 1 309 gyermek 

 védelembe vétel: 330 gyermek 

 szakellátás: 317 gyermek 

 

2013-ban 686 új esetet vett fel a Gyermekjóléti Központ. 

 

Alapellátásban részesülő gyermekek száma 2014-ben: 
A Gyermekjóléti Központ 2014-ben 1 843 gyermeket gondozott: 

 alapellátás: 1247 gyermek 
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 védelembe vétel: 260 gyermek 

 szakellátás: 336 gyermek 

 

2014-ben 622 új esetet vett fel a Gyermekjóléti Központ. 

 

Alapellátásban részesülő gyermekek száma 2015-ben: 
A Gyermekjóléti Központ 2015-ben 1 721 gyermeket gondozott: 

 alapellátás: 1 049 gyermek 

 védelembe vétel: 312 gyermek 

 szakellátás: 360 gyermek 

 

2015-ben 513 új esetett vett fel a Gyermekjóléti Központ 

 

Az évek során ellátotti létszám – különös tekintettel a súlyosan veszélyeztetettekre – egyre 

magasabb. Az esetek hátterében a leggyakrabban az alábbi okok állnak: 

 többszörösen hátrányos helyzet, 

 alkoholizmus,  

 munkanélküliség,  

 szegénység,  

 családon belüli erőszak (gyermekbántalmazás),  

 iskolai hiányzások (igazolt és igazolatlan),  

 gyermekkori bűnözés, szabálysértés,  

 egyre súlyosabb magatartásproblémák.  

 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai törekednek a szoros együttműködésre annak 

érdekében, hogy a feladatokat minél nagyobb hatékonysággal lássák el. Rendszeresek a közös 

családlátogatások, esetmegbeszélések, esetkonferenciák.  

 

A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai: 

 Kórházi szociális munka: Ez a tevékenység nagyon fontos a krízisben lévő anyák 

számára, illetve a bántalmazott gyermekek esetében is.  

  Készenléti szolgálat: A családgondozók munkaidő után információs segítséget 

nyújtanak a 24 órás telefonügyeleten keresztül. Az ügyfelek egyre több segítséget 

kérnek kapcsolattartásos ügyekben, mint pl.: időpontváltozás, késés, betegség. 

Sajnálatos módon olyan is előfordult, hogy nem került haza kapcsolattartásról időben a 

gyermek vagy rendőri beavatkozásra volt szükség. 2013-ban 73, 2014-ben 45 

alkalommal kellett konkrét ügyben segítséget nyújtani.  

 Kapcsolattartási ügyelet: Segítséget nyújt az elvált szülőknek a gyermekeikkel, valamint 

a nagyszülőknek az unokáikkal történő rendszeres kapcsolattartásában. Ezt a 

szolgáltatást bírósági vagy gyámhivatali határozattal lehet igénybe venni. A 2013. évben 

24 család vette rendszeresen igénybe ezt a szolgáltatást, új esetként pedig 9 család 

jelentkezett. 

 

Utcai-lakótelepi szociális munka tevékenységei:  

  MINI-NET program: Az ifjúsági klubhelyiségben különféle szolgáltatások állnak 

rendelkezésre, amelyeket a fiatalok ingyenesen vehetnek igénybe, mint pl.: internet, 

csocsó, kártyajátékok, társasjátékok, kézműves foglalkozások, gitároktatás és egyéb 

közösségi programok. Jellemzően oldottabb hangulatban nyílik lehetőség bizalmas 

beszélgetésekre, a fiatalokat foglalkoztató problémák megbeszélésére. Ez a szolgáltatás 
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a Széchenyi sétány 4. szám alatti helyiségben vehető igénybe hetente két délután. A 

MINI-NET szolgáltatásait napi átlagban 17-23 fő veszi igénybe. A klubhelyiség a nyári 

szünidőben hetente három nap nyújt változatos programokat a betérő gyereknek, 

melyek szervezésében az alábbi főbb célok kerülnek megjelölésre: 

 a fiatalok fizikai állóképességét erősítő programok: túrák, sárkányhajózás, kalandpark, 

úszás, stb.; 

 kulturális és helyi érdekességekkel való ismerkedés: mozi, lovas kultúra megismerése, 

néhány nevezetes táj felfedezése stb.; 

 csoportkohéziót erősítő foglalkozások: közös főzés, kézműves foglalkozás, filmklub, 

kalandtúra, balatoni kirándulás stb.  

 

A Gyermekjóléti Központ munkatársai a nyári napközis táboron keresztül évről-évre olyan 

programot hoznak létre, amely a nyári szünidő hasznos eltöltésére irányul, célcsoportja pedig 

a nehéz anyagi körülmények között élő és az utcán csellengő, kallódó fiatalok. Szerveznek 

sárkányhajózást, állatkerti kirándulást, strandolást, múzeumlátogatást, hajókázást, 

kalandparkozást, kerékpáros és erdőtúrát, lovaskocsikázást. A program a Gyermekjóléti 

Központban gondozott családok, valamint a „Mini-Net” közösségi klub fiataljai közt került 

meghirdetésre. A megvalósításban 3 fő utcai szociális munkás és 1 fő fejlesztő pedagógus vett 

részt. Naponta átlagosan 35-40, összességében pedig 80-90 gyermek vett részt a 

rendezvényeken.  

 

A Gyermekjóléti Központ egyéb szolgáltatásai: 

 Korrepetálási lehetőséget biztosított a Gyermekjóléti Központ az általa gondozott 

gyermekeknek. Ezt a szolgáltatást főként a magántanulók és a gyengén teljesítő diákok 

vették igénybe. 2013-ban összesen 71 tanuló 763, 2014-ben ugyanennyi tanuló mintegy 

775 alkalommal vett részt a fejlesztő foglalkozásokon. 

 A pszichológiai tanácsadó a gyermekek mentális támogatását látta el, és 2013-ban is a 

maximális kihasználtság jellemezte munkáját. Ebben az évben a gyerekek egyéni és 

csoportos foglalkozásokon vehettek részt. Egyéni terápiában 52 gyermek 296 

alkalommal részesült. Az iskolából igazolatlanul hiányzó diákok számára önismereti-

készségfejlesztő foglalkozásokat tartott hetente egy alkalommal, amelyeken összesen 8 

gyerek jelent meg.  

 Börtön szociális munka: A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a 

Gyermekjóléti Központ között 2008-ban megállapodás született. A Gyermekjóléti 

Központ családgondozója havi rendszerességgel felkeresi a büntetését töltő édesanyákat 

az intézetben. Megbeszélik a szabadulás utáni terveket, lehetőségeket, előkészítik a 

gyermek hazagondozását abban az esetben, ha az anya később szabadul, mint ahogy a 

gyermek betölti az 1 éves kort. 

 Mediációt az arra képzett személyek az igényeknek megfelelően folyamatosan végzik. 

A mediáció célja, hogy elősegítse a felek számára kölcsönösen elfogadható megoldások 

megtalálását és kidolgozását. Közvetítői eljárásra 2013. évben összesen 16, 2014. évben 

pedig 42 esetben volt szükség.  

 Szülő csoport: a csoport összejövetelein olyan szülők vettek részt, akik segítséget 

kaptak a szülő-gyermek kapcsolat javításához. A foglalkozásokon 15 fő vett részt.  

 Baba-mama klub: A klub 2013-ban heti rendszerességgel működött, a munkatársak 

játékos, zenés foglalkozásokat tartottak kisgyermekes szülőknek. Érintett témák voltak: 

a gyermek szociális fejlődése, az óvodai elhelyezés előnyei, a közösség hatása a 

gyermekre, az egészséges táplálkozás, testvéri kapcsolatok, a tervezett gyermekvállalás. 

Célcsoportok: kiskorú, várandós anyukák, a felnőtt korú várandós édesanyák és a 

gyermekeket nevelő szülők. A szolgáltatást 58 fő vette igénybe. 
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A Gyermekjóléti Központ részt vett az Élet Útmutató tájékoztató füzet tartalmának 

frissítésében.  

 

Jelentős gyermek-és ifjúságvédelmi feladatot lát el a Kecskeméti Rendőrkapitányság is. A 

tanyákon és külterületeken élő veszélyeztetett családok ellenőrzését 2015-ben kezdték meg, s 

ennek hatékony teljesítéséhez a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjait is bevonták. A családon 

belüli erőszakkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátását kiemelten kezelik. A gyors és 

szakszerű intézkedések érdekében 2014-ben havi egy alkalommal, 2015-ben negyedévente 

egy alkalommal hívtak össze gyermekvédelmi megbeszéléseket, ahol aktualitásokra hívták fel 

a jelzőrendszer tagjainak figyelmét és esetmegbeszéléseket tartottak.  

 

A Twist Olivér Gyermek-és Ifjúságvédelmi Közhasznú Egyesület összefogja és koordinálja a 

gyermekvédelmi tevékenységet folytató szervezeteket, a szakma képviselőit, az iskolai 

pedagógusokat. Szakmai fórumokat, konferenciákat és tanulmányutakat szervez, de nagy 

gondot fordít a fiatalok környezetvédelmi nevelésére is, és táborokat, programokat szervez 

szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek. Szoros kapcsolatot ápolnak 2009 óta a dévai 

Szent Ferenc Alapítvánnyal, ahonnan gyerekeket fogadnak, és az alapítvány tagjait is 

vendégül látják tapasztalatcserére, de részt vesznek egymás rendezvényein is. Az Egyesület 

2006 óta szervez műsorral és ajándékosztással egybekötött karácsonyi ünnepséget a városban 

élő szegény sorsú gyermekeknek és családjaiknak.   

A gyermekvédelem területén kiemelt jelentősége van a felkereső ifjúsági munkának. A 

felkereső munka lényege, hogy oda kell vinni szolgáltatásokat, ahol a fiatalok nagy számban 

megjelennek. A Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület irányításával Kecskemét 

legnagyobb bevásárlóközpontjában szerveződött meg a Malom Társalgó, mely nem csak 

közösségi tér, de a prevenciót segítő ifjúsági munka egyik mintaprogramja is. 

A szolgáltatás központi elhelyezkedésével könnyen elérhető, így játszva teremt kapcsolat-

felvételi lehetőséget a fiatalokkal. A közösségi lehetőségek mellett a Malom Társalgóban a 

személyes segítés is megjelenik: a helyszínen felkészült ifjúságsegítők, szociális munkások és 

tanácsadók foglalkoznak a fiatalokkal, akiken keresztül a szolgáltatás közvetlenül 

bekapcsolódik a gyermek- és ifjúságvédelmi jelzőrendszerbe is. 2014 második felétől a 

szolgáltatás szünetel, további fenntartásán a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal 

partnerszervezetei közösen munkálkodnak. 

Évente valamennyi középiskolába eljut a HELPI Ifjúsági Fejlesztő Műhely iskolakampánya, 

mely keretében rendkívüli osztályfőnöki órák és HELPI napok formájában tájékoztatás, 

tanácsadás és információnyújtás történik (főbb területei: pályaválasztás, nemzetközi mobilitás, 

biztonságos internet, iskolai krízisek, csapatépítés, kommunikációs fejlesztés, szexuális 

nevelés). 

A helyi szintű iskolai felkereső munka elsősorban a kecskeméti általános és középiskolákban 

szervezett tájékoztató és szemléletformáló munka, mely a nemformális pedagógia eszközeit 

használja. Kiemelt területei a családi életre nevelés, a pályaválasztás, a nemzetközi ifjúsági 

mobilitás, a bevezetés a munka világába és a drogprevenció. Az országos mintaprojektként 

elismert „Család-órák” a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület 

szervezésében valósulnak meg, a többi tematikában a helyi civil szervezetek mellett a HÍRÖS 

AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Nonprofit Központ, illetve a RÉV Szenvedélybeteg-segítő 

Szolgálat szerepe is jelentős. 

 

A város köznevelési intézményeinek legnagyobb részében a gyermekvédelmi feladatokat az 

osztályfőnökök látják el. Egyházi iskolákban gyermekvédelmi felelős, vagy az egyházközség 

lelkészei és az iskola hitoktatói végzik. Szakemberhiány miatt a Gyermekjóléti Központ és az 
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iskolák is iskolapszichológus hiánnyal küzdenek, pedig egyre nagyobb szükség lenne rájuk, 

mivel az iskolai agresszió száma és súlyossága is növekszik. Ez a probléma összefügg azzal 

is, hogy a kapcsolati erőszak száma is emelkedik. 

 

1.12. Bűnmegelőzés, közbiztonság 

 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő 

gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet alapján a 

főkapitányság központi, akadálymentesített objektumában a földszint 18. számú szobában 

kialakította a megye első gyermekmeghallgató szobáját. A helyiség 5 fő egyidejű ott-

tartózkodására alkalmas.  Biztosítottak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő 

bútorok, berendezési tárgyak, valamint játszósarok. A speciális hivatali helyiség világos, 

barátságos berendezésű. A kicsiknek rajzolóasztal áll rendelkezésükre, mivel könnyebben 

rajzolják le a történteket, mikor azt szavakkal nehéz elmondani. Az egyéb játékok (plüss 

figurák, kisfiúknak autók, kirakó játékok, kifestő könyvek stb.) a kezdeti feszültség oldására 

szolgálnak. Az akkreditációs eljárást követően 2013. február 8-án adták át a szoba 

alkalmassági tanúsítványát. A gyermekmeghallgató szoba használatáról szóló képzések – 

jogszabályi ismeretek, nyomozási bíró tapasztalatai, a gyermekmeghallgatás módszertana 

témákban – a helyi és megyei állomány részére végrehajtásra kerültek. Módszertani 

segédanyag készült, melyet a gyermekmeghallgató helyiséget használó állomány átvett.  

 

A társszervek (ügyészség, bíróság, gyámhatóság, szakértői iroda, gyermekvédelmi 

jelzőrendszeri tagok) értesítése megtörtént a gyermekmeghallgató helyiség kialakításáról, 

átadásáról, annak használhatóságáról. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság és a 

Kecskeméti Törvényszék között 2013. szeptember 9-én együttműködési megállapodás 

aláírására került sor a gyermekmeghallgató szoba törvényszék általi használata tekintetében.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyermekvédelmi Szakmai Fórumot 

szervezett „Tündérvilág merre vagy?” címmel. A meghívottak köre kiterjedt a büntetés-

végrehajtás, védőnők, rendőrség (közrendvédelem, bűnmegelőzés, iskolarendőrök, 

bűnmegelőzési tanácsadó tisztek), gyámhivatal (Család és Gyermekvédelmi Osztály), 

gyermekjólét, gyermekjogi képviselő, Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, Megyei 

Államigazgatási Kollégium, polgárőrség, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Első Magyar 

Nőegylet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar (ifjúságsegítő szak), 

gyermekotthonok, HELPI Ifjúsági Fejlesztő Műhely, Esélyegyenlőségi Iroda munkatársaira. A 

rendezvényen 130 fő vett részt.  

 

„Én gyermekem, Te gyermeked, Ő gyermeke…II.” címmel – az Eltűnt Gyermekek 

Világnapja alkalmából –  a Bűnmegelőzési Osztály szakmaközi értekezletet tartott csellengő, 

eltűnt és körözött gyermekekről, valamint a gyermekmeghallgató helyiség szakszerű 

használatáról. A program célja a folyamatos szakmai irányítás mellett konzultáció biztosítása 

a kiskorúak eltűnése és csellengés témában a kompetencia-határok pontosítása, a 

jelzőrendszer hatékonyabb működtetésére való késztetés érdekében. A szakmai fórumot 

követő napon az „Ezer Lámpás Éjszakája” rendezvényen általános prevenciót hajtott végre 

az állomány a megyeszékhelyen. Az érdeklődő polgárok száma a rendőrség saját becslése 

alapján 1000-1200 fő volt. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésére, a belügyminiszter támogatásával, az Értelmi 
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Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége Felnőttképzési 

Intézmény munkatársai segítségével „fogyatékkal élő bántalmazott gyermekek 

kihallgatásának segítése” érdekében szakmai továbbképzést hajtott végre 2013. december 3-

án 12 fő rendőr részére. Nyomozók, vizsgálók, bűnmegelőzők és panaszfelvevők voltak jelen. 

A megyeszékhelyi rendőrkapitányság gyermek- és ifjúságvédelem céljából több alkalommal 

kapcsolódott be éjszakai bűnmegelőzési akcióba, mely tevékenységet más szolgálati ággal, 

civil együttműködőkkel realizált. A délutáni és az esti órákban rendszeresen ellenőrizték az 

iskolák és a kollégiumok környékét, különös figyelmet fordítva a gyermekotthonok lakóira. 

Az áldozattá és elkövetővé válás, az intézetből történő szökések számának csökkentése 

érdekében a bűnmegelőzési és körözési előadók, mint az ifjúságvédelmi járőrszolgálat tagjai 

napi kapcsolatot tartottak a gyermekotthonokkal. 

 

A „Mozgásban biztonságban” program által baleset-megelőzési foglalkozások és interaktív 

előadások kerültek megrendezésre. A „PIA-NO” elnevezésű diszkóbaleset megelőzési 

programok és az „Édes-savanyú akció" meghatározott feladatai is teljesítésre kerültek, a 

bűnmegelőzési előadók megtartották a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelés 

gyakorlati részét minden településen. A Kunság Volán autóbuszos baleset-megelőzési 

program interaktív bemutatóját számos kapitányság beépítette preventív oktatási 

programjába.  

 

Igény mutatkozott mind a gimnazisták, mind a szakközépiskolások körében a külföldi 

munkavállalás (pl. au pair, bébiszitter) és a külföldön folytatott tanulmányok (pl. Erasmus) 

során előforduló veszélyek megtárgyalására. Az élménypedagógia elemeit több előadó 

sikerrel alkalmazta foglalkozásain.  

 

Külön figyelmet kapott a kábítószerek veszélyeinek oktatása. Megtörtént az osztályfőnökök 

és intézményvezetők tájékoztatása a kortársképzés lehetőségéről. Az oktatók rendszeresen 

éltek azzal a lehetőséggel, hogy egyes bírósági tárgyalásokon részt vehetnek tanulók is, ami 

az oktató-nevelő munka elmélyítésének, lélektani érzékenyítésének egyik hatékony eszköze. 

Több általános- és középiskolában foglalkozásokat tartottak az oktatók a diákcsíny és a 

bűncselekmény közötti elhatárolás tudatosítása érdekében. 

 

Felkérések alapján „Ifjúságvédelmi táborokban” prevenciós tevékenység került végrehajtásra 

a nyár folyamán. 2013. szeptember 17-én a tankerület-vezetők, az oktatási intézmények 

igazgatói illetve a rendőrkapitányságok vezetői ünnepélyes keretek között aláírták az iskolai 

bűnmegelőzési tanácsadói hálózat működésének alapjául szolgáló együttműködési 

megállapodásokat. Ezzel egy időben minden tanácsadónak átadásra került 1 db mobiltelefon 

és 1 db laptop, korlátlan mobiltelefon és internet használattal. 

 

A Mobilitás Hét keretében az Európai Autómentes Napon baleset-és bűnmegelőzési 

bemutató fogadta a 600 fő érdeklődőt. A kapitányságok részére szakirányítás keretében 

segítségnyújtás történt hasonló rendezvényeik szakmai megjelenéséhez. 

 

Az őszi időszakban visszatérően megrendezésre kerülő „Kórházi Esték” rendezvénysorozat 

keretében a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a Bács-

Kiskun Megyei Kórház szakmai támogatásával és az Egészségügyi Civil Kerekasztal 

részvételével szakmai fórumot szervezett szakmai közönség (iskolarendőrök, bűnmegelőzési 

tanácsadók, bűnmegelőzési előadók, civil szervezetek, jelzőrendszeri tagok) számára.  

 

Szintén ennek a programnak a keretében 2014. október 16-án szakmai fórumot szerveztek 
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„Lélekpont” címmel a csecsemőgyilkosságok megelőzése, az örökbefogadások 

szorgalmazása érdekében. Az esemény szakember-találkozóként (orvos – rendőr – 

pszichológus – gyermekvédelem) mélyreható témamagyarázattal, lélekbe markoló ok-okozati 

összefüggések, hatékonyabb megelőzési lehetőségek vizsgálatával vált méltán 

felejthetetlenné. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Baleset-megelőzési Bizottság a Bűnmegelőzési Osztály részvételével 

2013. szeptember 26-án–Kecskemét egyik nagyáruháza parkolójában KRESZ-FESZT 

elnevezésű prevenciós programot szervezett a 2013/2014-es tanévkezdés kampányzáró 

programjaként. A programok között szerepelt rendhagyó közlekedésbiztonsági óra, 

bűnmegelőzési tanácsadás, közösségi közlekedést propagáló bemutató és kerékpáros 

ügyességi akadálypálya kipróbálása.  

 

A kecskeméti Malom Központ épületében lévő CBA Áruház kávézójában az NBT és a CBA a 

Tchibo támogatásával 2013. december 13-án a POLICE COFFEE című országos 

bűnmegelőzési program második rendezvénye került megtartásra. A sajtótájékoztatót Fodor 

Attila, a CBA kommunikációs igazgatója vezette fel és moderálta.  

 

A Bűnmegelőzési Osztály minden évben jelen van a Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja 

rendezvényen a fiatalok igényeinek, problémáinak, az előre mutató prevenciós lehetőségek 

megismerése érdekében. 

 

Minden évben új kiadvány jelenik meg a nyári, ún. „Tourist Police” szezonra, mely 

többoldalas – több nyelvre lefordított – tájékoztató anyag. Ennek terjesztése történik a nyári 

időszakban a megyeszékhelyre látogató turisták részére. Az elmúlt évben önkéntes segítők 

végeztek prevenciós jellegű vagyonvédelmi feladatokat a Kecskeméti Uszoda és 

Élményfürdő területén, valamint a hozzá tartozó parkolókban. 

 

„Útra fel” közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési projekt valósult meg egy kecskeméti 

speciális oktatási intézményben kb. 150 fő fogyatékkal élő gyermek bevonásával. Az 

intézményvezető megkeresése alapján az iskolában fogyatékos gyermekek között terjedő 

agresszió megakadályozása érdekében tartott tájékoztató értekezleten az iskola vezetése és a 

teljes tanári állomány jelen volt. Ekkor a jelenlévő szakelőadó több kiskorú gondozási 

helyének megváltoztatására tett javaslatot, valamint közfeladatot ellátó személy elleni 

bűncselekményről tartott előadást felső tagozatosoknak. A Kecskeméti Rendőrkapitányság 

alosztályvezetője havi 1 előadást tartott értelmi fogyatékosok részére az intézményben. 

 

Abból a felismerésből fakadóan, hogy a fiatalkori csellengés leggyakoribb helyszínévé a 

bevásárló központok, plázák váltak, az Ifjúsági Cselekvési Terv feladatként határozta meg azt, 

hogy az ifjúságvédelmi felelősök, ifjúsággal foglalkozó szakemberek is kitelepüljenek ezekre 

a helyekre. Ez Kecskeméten praktikusan a városközpontban működő Malom Központot 

jelenti. 

 

Az Eltűnt gyermekek világnapjához kapcsolódó „Ezer Lámpás Éjszakája” című 

rendezvényen évente mintegy 1000-1200 fő érdeklődő kapott tájékoztatást a bűnmegelőzési 

munkáról. Színes kiállítások és különböző foglalkozások hívták fel a szülők figyelmét a 

csellengés, az eltűnés veszélyeire. A tapasztalatok szerint az ilyen típusú tematikus 

rendezvényeken a polgárok nyitottak a közölt témákra, és ezen alkalmakkor nyílik mód a 

proaktív bűnmegelőzési szemléletmódot átadására. Remélhető, hogy az átadott ismeretek 

alapján az azt befogadók már a helyes döntéseket lesznek képesek hozni. 



43 

 

 

A Gyermeki Jogok Világnapja alkalmából 2014. november 20-án „Migráns gyermekek 

jelzőfényei” címmel a BKMRFK BMO nagyszabású gyermekvédelmi szakmai konferenciát 

szervezett közel 200 fő szakember (jegyzők, hivatalvezetők, intézményvezetők) bevonásával. 

A rendezvényt kiemelt figyelem övezte, jelentős volt az érdeklődők túljelentkezése. A 

szakmai körök, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Főosztályvezető-helyettese utólagos 

értékelése alapján is példaértékű kezdeményezéssel és kiemelt színvonalú gyermekvédelmi 

munkavégzéssel jellemezhető Bács-Kiskun megye ezen a speciális területen is.    

 

A Bács-Kiskun Megyeri Rendőr-főkapitányság a Kecskeméti Törvényszékkel kötött 

együttműködési megállapodása alapján a „Nyitott Bíróság” program keretében drog-

prevenció és internet veszélyei témakörökben folyt oktatás középiskolás fiatalok és a kísérő 

tanárok, szülők szakmai tájékoztatása céljából. 

  

A DADA program kapcsán szinte folyamatos az együttműködés az érintett iskolákkal. Az 

intézményvezetők egybehangzóan pozitívan értékelték a programot oktatók teljesítményét, az 

előadói munka színvonalát. Az intézmények jelezték, hogy a hátrányos helyzetű tanulók csak 

ezen programon keresztül jutottak olyan ismeretekhez, amely nagymértékben segítette a 

társadalmi beilleszkedésüket. Továbbra is számítanak az oktatók aktív jelenlétére.  

 

Az ELLEN-SZER programot 1 előadó oktatja nyolc éve. További egy fő kiképzése történt, 

aki ez irányú tevékenységét a 2015/2016. tanév II. félévében kezdte meg. Az oktatások során 

kiemelt hangsúlyt kaptak az interneten, valamint az okostelefonokkal elkövetett 

bűncselekmények és azok megelőzésének lehetőségei. A deviancia, az iskolai erőszak, a 

családon belüli erőszak tárgykörében a diákok részéről kérés volt a nemi erkölcs elleni 

bűncselekmények elhatárolása, ismertetése. Néhány esetben pszichológus bevonására is sor 

került, mivel több, egymással kapcsolatban nem lévő iskolában megszaporodott a falcolás 

jelensége. A szakértők minden esetben soron kívül megjelentek az oktatási intézményekben.  

Külön figyelmet kapott a kábítószerekre vonatkozó ismeretek oktatása. Az iskolák 

tájékoztatása megtörtént a kortársképzés lehetőségéről is. A tanulók részére biztosítva volt 

nyílt bírósági tárgyalásokon való részvétel.  

 

Az OVI-ZSARU program népszerűsítése eredményes volt. A szülők, a gyermekek és az 

óvodapedagógusok örömmel fogadták a rendőrség ismeretközvetítési célú megjelenését az 

óvodákban. 

 

Amennyiben jogellenes eset észlelése történt, a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti 

osztályok bevonásával – azonnali helyszínre vonulással és esetelemzéssel – a szükséges 

intézkedések foganatosításra kerültek.  

 

Az „Iskolarendőr” program keretében biztosításra került a prevenciós jelenlét Kecskemét 

város összes általános iskolájában. Rendszeres előadások keretében hívták fel a diákok 

figyelmét azokra a körülményekre, amelyek már túlmutattak a „diákcsíny” fogalmán. 2014-

ben is folyamatos preventív tevékenységet láttak el a szolgálati ágak, a jelzőrendszeri tagok 

soron kívüli értesítése mellett.  

 

Újszerű a Safer Internet Day – Biztonságos Internet Nap megrendezése a megyében, 

központilag, előre meghatározott időpontban. A „Nyár veszélyei” Program, a biztonságos 

szünidőt előkészítő foglalkozások (egyedüllét otthon, közterületeken, szórakozóhelyen, 

külföldön eltévedés) oktatásában Kecskeméten számos iskola részt vett. 
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A Kecskeméti Rendőrkapitányság 2 fő iskolai bűnmegelőzési tanácsadója az alábbi 

középiskolákban végzi tevékenységét: 

- Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakképző Iskola 

- Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Szakközépiskola 

- Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium 

- Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 

- Kandó Kálmán Szakgimnázium és Szakközépiskola 

- gróf Károlyi Sándor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a Kecskeméti 

Katona József Színház együttműködése alapján a 2012. évben TETTHELY címmel indult 

bűnmegelőzési programhoz 2013. évben csatlakozott a Bács-Kiskun Megyei 

Balesetmegelőzési Bizottság. A programok középiskolás, majd idős korosztály részére is 

kidolgozásra kerültek, melyekben több, 10-15 perces, bűn- és balesetmegelőzési témájú 

jelenetet mutatnak be színészek. A fiatalok számára interaktív bűn- és balesetmegelőzési 

tárgykörű előadások kerültek színpadra. Az internet, számítógép-használat veszélyei, annak 

következményei, öngyilkosság, gyermekpornográfia és gyermekprostitúció témakörök 

feldolgozása történt. A jeleneteket követően szakemberek (bűnmegelőzési előadó, 

pszichológus, balesethelyszínelő, baleset-megelőzési előadó) segítségével, interaktív módon 

történik a színpadra vitt téma feldolgozása a nézőközönség bevonásával. Az előadásokat 

eddig kb. 2.300 érdeklődő látta. Az iskolákból a diákok – az általános iskola 7. osztálytól a 

gimnázium 4. osztályáig – és a kísérő tanárok vettek részt.  

 

Az újszerű program sikerének széles körben (szakmai és lakossági oldalon, a médiában) nagy 

visszhangja volt. 2015. évben az előadások folytatódnak – NBT, színházi – pályázati  

keretekből, önkormányzati támogatással finanszírozva.   

 

„A biztonság közös ügyünk” címmel 2014. október 4-én személy- és vagyonvédelmi kiállítást 

és szakmai konferenciát szervezett a szakelőadó Kecskeméten, a Malom Bevásárló 

Központban, illetve a Malom Moziban. A kiállítás célja volt mindazon vagyonvédelmi 

megoldások, módszerek lakosság számára történő bemutatása, melyek figyelembevételével, 

alkalmazásával elkerülhető, hogy vagyon elleni bűncselekmények áldozatává váljanak. Célja 

volt továbbá, hogy az érdeklődő állampolgárok, a vagyonvédelmi szakma, a polgárőrség 

képviselői, a rendőrség, a társszervek és hatóságok munkatársai megismerjék a 

vagyonvédelem legújabb technikáit, eszközeit. A szakmai konferencia lehetőséget biztosított a 

személy- és vagyonvédelemben érintett, érdekelt szervezetek, hatóságok, vállalkozások 

számára, hogy közös fórumon értekezzenek a téma jelen helyzetéről, megismerhessék azokat 

a tendenciákat, módszereket, melyek ismeretével tovább lehet javítani a lakosság szubjektív 

biztonságérzetét, a települések közbiztonságát. A konferencia egyik előadója a bűnmegelőzés 

egy új aspektusát, az építészeti bűnmegelőzést mutatta be a részvevők számára. E módszer az 

épített környezet ki-, illetve átalakításával teszi kockázatossá a településeken, 

településrészeken vagyon elleni bűncselekmények elkövetését.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szolgáltatási Osztálya 

megkeresése alapján „Külföldi munkavállalás veszélyei” címmel a szakelőadó több éve 

számos alkalommal tartott prevenciós előadásokat a célközönségnek az áldozattá válás 

megelőzése érdekében. 

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány megkeresése alapján, a Terre des Homes 

együttműködésével a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
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„Időtlen rabszolgaság” címmel szakmai fórumsorozatot (3 alkalom) hívott létre. Az 

emberkereskedelem, kizsákmányolás, prostitúció, koldultatás, stb. témák kerülnek 

feldolgozásra a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival. 

 

A Kecskeméti EGYMI Különleges Gyermekotthona által 2015. június 3-án megrendezésre 

kerülő szakmai napon „Jogod van a védelemhez” c. szakmai előadással tájékoztatták a 

nevelőket, tanárokat, nevelőszülőket. A bűncselekmények alakulása szempontjából a biztos 

családi háttér, a megfelelő odafigyelés és gondoskodás hiánya fokozhatja az elkövetővé válást 

gyermek és fiatalkorban. Ezért is fontos, hogy a lakásotthonokban nevelkedő fiatalokhoz 

minél több témával, segítséggel elérjenek a bűnmegelőzési szakemberek, valamint meghívott 

előadók. Elsősorban baleset és bűnmegelőzési foglalkozásokon, rendőrségi bemutatókon 

vettek részt. A Kecskeméti SOS Gyermekfalu kezdeményezésére 2015-ben „Falurendőr” 

program indult, melynek keretében a gyermekekkel, anyákkal, a faluban tevékenykedő 

szakemberekkel való szoros kapcsolattartás a cél. 

 

A rendőrség új drogprevenciós programja, „A szülők és családok a rendőrség kiemelt 

partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” címmel 2014. október 20-án indult egy fő 

rendőr közreműködésével, aki személyes fogadóórákat tart a Kecskeméti 

Rendőrkapitányságon. 

 

A szabadidő helyes eltöltésére, a veszélyes helyzetek elkerülésére a rendőrség prevenciós 

programjaival nagy hangsúlyt fektet. A „Kis karácsony, nagy biztonság” program keretében 

2014-ben „Így tehetem biztonságosabbá mindennapjaim” elnevezéssel készítettek 

pályamunkákat a Belvárosi Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája diákjai. A 

Kecskeméti Rendőrkapitányság a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzattal rendezte 

meg 2015-ben a településen élő kisebbségi csoportok gyermekeinek a „Játszunk egy 

csapatban” elnevezéssel közös futball tornát. A rendezvényen négy nemzetiség öt csapattal 

vett részt. A sportnak pozitív szellemi, lelki, és fizikai hatásai vannak. A program fő célja, 

hogy a fiatalok a káros szenvedélyek és a bűnözés helyett a sport felé forduljanak. 

 

A Nyitott Szemmel Egyesület 2015 tavaszán közlekedésbiztonság-technikai napot szervezett a 

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolában, és a témával összefüggő kiadványt is 

készítettek. 

 

 

2.  OPEN 2018, OPEN’19 – Legyen Kecskemét Európa Ifjúsági Fővárosa! A 2015. és 

2016. évi pályázatok eredményeinek bemutatása, az Ifjúsági Cselekvési Tervhez 

kapcsolódó célkitűzéseik áttekintése  

 

Kecskemét 2015-ben és 2016-ban is pályázatot nyújtott be az Európa Ifjúsági Fővárosa címre. 

2015-ben a pályázó 20 város közül városunk bejutott az ötös döntőbe, ahonnan az utolsó 

fordulóban esett ki. 2016-ban ez a bravúr már nem sikerült. 

 

Az OPEN program négy fő eleme társadalmunk legfőbb alkotóelemeit jelentette: 

 az intézményi keretet - OPEN.POLICY, 

 a szellemi örökséget és az értékteremtést - OPEN.CULTURE, 

 a fenntarthatóságot biztosító gazdaságot - OPEN.ECONOMY, 

 valamint a közösséget magát, amelyben létezünk, megnyilvánulunk és fejlődünk - 

OPEN.COMMUNITY. 

 



46 

 

OPEN.POLICY: az ifjúságot a jövő döntéshozóinak tekintjük, akik egyúttal politikai 

szereplők is. A Nyitott Közpolitika olyan projektekre épít, amelyek kapcsolatot teremtenek a 

különféle tevékenységi területek közt, és lehetővé teszik, hogy a fiatalok hallassák hangjukat 

a jelen és a jövő társadalmát érintő kérdésekben. Olyan projekteket támogatunk, amelyek 

hatással vannak az ifjúságpolitikára. 

 

OPEN.CULTURE: a fiatalokat a jövő paradigmateremtőinek, a társadalmi viselkedés 

meghatározóinak és a személyközi kapcsolatteremtés megújítóinak tekintjük. A Nyitott 

Kultúra projektjei kapcsolatot teremtenek a különböző identitású egyének és csoportok között. 

Ezáltal hozzájárulnak az európai kultúrához, amely tulajdonképpen az identitások 

sokszínűségét és az általuk alkotott hálózatot jelenti. 

 

OPEN.ECONOMY: a fiatalokat a jövő gazdasági motorjának látjuk, ezzel párhozamosan 

azonban a jelen sebezhető csoportjának is. A Nyitott gazdaság projektjei a 

foglalkoztathatósággal, a karrierrel és a vállalkozásokkal kapcsolatos új megközelítésnek 

szentelnek figyelmet az európai gazdasági trendek tükrében. Kecskemét olyan hely, ahol ilyen 

újszerű megoldások már eredményhez vezettek (például a duális képzés), és teret ad további 

kísérletek tesztelésének, valamint az eredmények megvitatásának. 

 

OPEN.COMMUNITY: az ifjúságra a jövő helyi, regionális, nemzeti és európai közösségének 

pilléreként tekintünk. A Nyitott Közösség projektjei teret biztosítanak a személyek 

közösségekkel és általában a társadalommal való kapcsolattartásához, a demokráciáról, az 

egyéni és közösségi jogokról való párbeszédhez és a különböző európai közösségek 

interakciójához. 

 

A koncepcióval Kecskemét célja az volt, hogy választ adjon Európának, magának, és 

összességében minden partnerének! A fiatalok élethelyzetükből adódóan ezt a nyitott 

szemléletet vallják, és ez az egyetlen út a békés megoldásokhoz. A koncepcióval a 

kezdeményezők nem feltételezik, hogy megtalálták az ideális megoldást és a válaszokat 

azokra a kihívásokra, amellyel Európa és ifjúsága szembenéz, inkább egy olyan ajánlat, amely 

aktiválásra és cselekvésre ösztönözhet, s rajta keresztül a helyi közösség – fiatalok és 

támogatók - egyaránt képesek meghatározni magukat ebben a változó európai környezetben. 
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III. HELYZETELEMÉS 2016 
 

1. A 2016. évi helyi ifjúságkutatás eredményei 

Kecskemét város 5 évente valósít meg nagymintás ifjúságkutatási programot, melynek célja 

az ifjúsági stratégiák és cselekvési tervek megalapozása. A 2016. évi ifjúsági felmérés is olyan 

általános helyzetképet kívánt nyújtani, amely alkalmas arra, hogy célzottan határozzuk meg 

konkrét ifjúsági projektek és intervenciós programok irányait. A felmérés mindemellett hiteles 

információkat kívánt adni a megkérdezettek kulturális fogyasztásáról és szabadidős 

szokásairól, társadalmi részvételéről és politikai aktivitásáról, munkaerő-piaci és gazdasági 

kilátásairól és értékeiről. 

Az ifjúságkutatás során 1026 fő Kecskeméten élő vagy tanuló, 7-12. osztályos diák online 

önkitöltős kérdőíven való lekérdezésére került sor. A válaszadó fiatalok demográfiai 

alapadatai a következők: 

 

 

Nemek szerinti megoszlás: 
  

 
Fő % 

1. Férfi. 479 47% 

2. Nő. 516 50% 

nem válaszolt 31 3% 

Iskolatípus szerinti megoszlás 
  

 
Fő % 

1. Általános iskola 207 20% 

2. Szakiskola 112 11% 

3. Szakközépiskola 402 39% 

4. Gimnázium 271 26% 

5. Főiskola 4 0% 

nem válaszolt 30 3% 

Évfolyamok szerinti megoszlás 
  

 
Fő % 

1. 7-8. osztály 235 24% 

2. 9-10. osztály 378 38% 

5. 11-12. osztály 345 35% 

nem válaszolt 34 3% 

 

1.1. Kulturális fogyasztás és a szabadidő felhasználása 

A fiatalok a szabadidejüket a fogyasztói társadalom különböző színtereiben töltik el 

leginkább. A kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységet folytató üzletek látogatása 

mellett még a sporttevékenységek azok, amelyek nagyon fontos szerepet töltenek be a 

megkérdezett fiatalok szabadidő felhasználásában. 

A válaszokból összegezve az szűrhető le, hogy Kecskemét gazdag kulturális 

intézményrendszerének és kínálatának egy jelentős része éppen azok elől marad elrejtve, akik 

a város művészetkedvelő és kultúrapártoló polgárságának utánpótlását kellene, hogy 

jelentsék. 

Feladat: Meg kell ismertetni a helyi fiatalokat a város kulturális értékeivel, ami növelheti a 

fiatalok körében a lokálpatriotizmust is. Feltétlenül szükséges Kecskemét kulturális 

intézményeinek jobb marketingje, ismertebbé és vonzóbbá tétele a város fiataljai körében. 
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Törekedni kell az ifjúsággal történő párbeszéd intenzívebbé tételére és a valós igények minél 

hitelesebb felmérésére a kultúra, a kultúrafogyasztás területén is. 

 

1.2. Társadalmi részvétel, politikai aktivitás 

A fiatalok társadalmi részvételének és politikai aktivitásának vizsgálatakor az egyik 

legnyilvánvalóbb kiindulási pont annak felmérése volt, hogy mennyire érdekli őket a politika. 

A kecskeméti válaszadók e tekintetben – hasonlóan az országos és az európai tendenciákhoz – 

meglehetősen visszafogott aktivitást mutatnak, hiszen mindössze 10%-uk mutat komoly, 

intenzív érdeklődést a téma iránt. 

A társadalmi részvétellel és politikai aktivitással kapcsolatos blokk végén az alábbi kérdésre 

válaszoltak a fiatalok: „Tegyük fel, hogy polgármester-jelöltként indulsz a helyi 

választásokon. Az alábbi szempontok közül válaszd ki azt a 3-at, amelyet legfontosabbnak 

tartanál megvalósítani Kecskeméten a megválasztásod esetén?” A fiatalok válaszai alapján a 

következő rangsort kaptuk: 

 

Rangsor Fő 

1. Több munkahely teremtése 512 

2. Oktatás színvonalának emelése 452 

3. Az egészségügyi alapellátás fejlesztése, az 

egészségmegőrzés támogatása 

437 

4. Könnyebb lakáshoz jutás elősegítése 235 

5. Több és magasabb színvonalú rendezvény, fesztivál 

megszervezése 

214 

6. Rendezettebb, egészségesebb környezet megteremtése 212 

7. Több belvárosi szórakozóhely létesítése 205 

8. Közbiztonság javítása 203 

9. Több és jobb színvonalú közút és kerékpárút 

létrehozása  

172 

10. Kisebbségek és hátrányos helyzetű csoportok 

hatékonyabb képviselete 

130 

11. A turizmus fejlesztése  113 

12. Jobb színvonalú közösségi közlekedés létrehozása 91 

13. A demokratikus jogok, a gyülekezési-, szólás- és 

véleményszabadság szélesebb körű biztosítása 

83 

14. A szórakozóhelyek nyitvatartási idejét korlátozó helyi 

rendelet (csendrendelet) módosítása 

70 

Feladat: Az eredmények ismeretében nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok helyi 

közügyekbe való aktívabb és közvetlenebb bevonására, meg kell teremteni azokat a szervezeti 

kereteket, platformokat, amelyek módot kínálnak a fiatalok és a helyi döntéshozók közötti 

valós párbeszéd rendszeresebbé tételére. 

 

1.3. Munkaerőpiac, gazdasági kilátások 

Mivel a felmérésben résztvevő fiatalok döntő többségének nem volt közvetlen munkaerő-

piaci tapasztalata, a téma vizsgálatakor először arra a kérdésre válaszoltak, hogy milyen 

szempontokat tartanak lényegesnek egy munkahellyel kapcsolatban. A fiatalok válaszai 

alapján az ideális munkahely jó fizetést biztosít, a munkahelyi vezető személye is kedvező, és 

lehetőségek szerint stressz mentes. Az anyagi megbecsültség hangsúlyos voltát jelzi, hogy a 

válaszadók közel háromnegyede gondolta úgy, hogy ez nagyon fontos szempont egy 

munkahellyel kapcsolatban, amivel e tekintetben ez kiemelkedik a többi szempont közül. 

Érdekes, hogy a magával a munkával, az elvégzendő feladattal kapcsolatos szempontok 
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megítélése kettős. A társadalmi hasznosság utolsó lett a rangsorban, ugyanakkor az érdekes 

munka a negyedik helyen végzett, tehát a munka változatossága fontosabb a fiatalok számára, 

mint a társadalmi hasznossága. 

Az összes megkérdezett fiatal kétharmada tartja elképzelhetőnek, hogy másik magyar 

településen vállaljon munkát, míg ugyanez az arány a külföldi munkavállalás lehetőségével 

kapcsolatban már közel háromnegyed. 

A fiatalok tisztában vannak azzal, hogy a munkanélküliség komoly probléma a körükben. 

Jelentős részük gondolja azt, hogy a magasabb végzettség munkaerő-piaci előnyt jelent, 

ugyanakkor úgy ítélik meg, hogy az iskolák nem készítenek fel jól a munka világára. 

Figyelemre méltó, hogy a munkaerő-piaci érvényesülés szempontjából fontosabbnak és 

hasznosabbnak tartják a kapcsolati, mint a tudástőkét. A válaszadó fiatalok 30%-a 

egyáltalán nem ért egyet sem azzal, hogy a fizetések arányban állnak az elvégzett munkával, 

sem azzal, hogy Magyarországon a becsületes munkából meg lehet élni. Az, hogy a felsorolt 

állítások közül ennek a kettőnek a legnagyobb arányú az elutasítottsága, magyarázatul 

szolgálhat a fiatalok potenciális külföldi munkavállalásának motivációjára is. Ezt támasztja 

alá az is, hogy számottevő részük egyetért azzal, hogy Nyugat-Európában ugyanazzal a 

munkával könnyebb boldogulni. 

 

1.4. Értékek 

A fiatalok értékrendjének kialakulásában döntő szerepet játszanak azok a minták, amelyekkel 

szocializációjuk során találkoznak. A kérdőívben arra kértük a fiatalokat, hogy válaszoljanak 

arra a kérdésünkre, hogy ugyanazokat az értékeket és normákat követik-e, mint az általunk 

felsorolt viszonyítási csoportok. A válaszok alapján elmondható, hogy hogy továbbra is a 

szülők, a barátok és a család hatása a legerősebb a fiatalok értékrendjére. Örvendetes, hogy 

a média sokkal kisebb hatást gyakorol a fiatalok értékrendjére, mint azt talán várnánk, 

ugyanakkor a jelek szerint az oktatási rendszer és az egyházak egyre kevésbé képesek olyan 

személyiségek, követésre méltó példaképek kiállítására, akik megérintenék, megszólítanák a 

fiatalokat. 

A fiatalok értékrendjének vizsgálatakor fontos, hogy betekintést nyerjünk a megkérdezettek 

toleranciájának jellemzőibe is, ezért válaszolniuk kellett arra a kérdésre is, hogy zavarná-e 

őket, ha a szomszédjuk az általunk felsorolt csoportok valamelyikébe tartozna. Ebben a 

tekintetben a válaszadók által leginkább elutasított csoport a migránsoké és a menekülteké, 

illetve a büntetett előéletűeké. Legkevésbé a kisgyermekes családok, a határon túli magyarok 

és a nem magyar nemzetiségű külföldiek szomszédsága lenne zavaró a megkérdezettek 

számára. Legmegosztóbb ebben a tekintetben a szenvedélybetegséggel küzdők köre, hiszen a 

válaszadók 59%-át zavarná, míg 41%-át nem, ha a szomszédja szenvedélybetegséggel küzdő 

ember lenne. 

A válaszadó fiatalok szerint a magyarság 5 legjellemzőbb tulajdonsága a következő: 

pesszimista, megvesztegethető, hazaszerető, széthúzó és kitartó. Az öt legkevésbé jellemző 

tulajdonság a fiatalok szerint: szavahihető, rendszerető, tisztességes, megbízható és optimista. 

Látható, hogy a megkérdezett fiatalok magyarságképe meglehetősen negatív, hiszen míg az öt 

legkevésbé jellemző tulajdonság közé kizárólag pozitív tulajdonságok kerültek, addig az öt 

legjellemzőbbnek tartott között csupán két pozitív tulajdonság jelenik meg. 
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2.  A helyi fiatalokkal megvalósított műhelymunka eredménye 

A 2015. évi Diákfórumokon és a 2016. évi Városi Ifjúsági Párbeszéd Napján megvalósított 

ifjúságpolitikai tervezőműhelyek javaslatainak összesítését követően a fiatalok részéről az 

alábbi, stratégiai jelentőségű célkitűzések fogalmazódtak meg: 

 

2.1. Kecskemét legyen megtartó város! 

Kecskemét város ifjúságpolitikájának elsődleges célja a fiatalok megtartása kell, hogy legyen. 

Ennek érdekében egy olyan átfogó stratégia megvalósítása szükséges, mely helyben tartja az 

itt felnőtt generációt, illetve képes visszacsalogatni a gyermekkorukat, fiatalságukat a 

településen megélő, de innen továbbtanulási, világ-felfedezési céllal elvándorolt fiatal 

felnőtteket. Ennek érdekében azonban a mostaninál lényegesen egyértelműbb gesztusokat kell 

tennie a városnak. 

 

Ifjúságbarát település 
Mitől válik egy település „ifjúságbaráttá”? Vannak-e objektívan mérhető indikátorai annak, 

hogy ifjúságbarát településről beszéljünk? Az európai uniós ajánlásokból, és a már működő jó 

gyakorlatokból mindenképp összeállítható egy szempontrendszer. Ez alapján kijelenthető, 

hogy ifjúságbarát település az, ahol: 

 kiegyensúlyozottak a különböző társadalmi csoportok közötti viszonyok – a fiatalok 

éppen úgy természetes társadalmi csoportot alkotnak, mint az idősebbek, mint a 

vállalkozók, mint a munkaképesek, mint a választásra jogosult polgárok stb., és ezt a 

település így is veszi tudomásul („összetartó helyi társadalom”); 

 látható következményei vannak, hogy a település mikor, hol, hogyan számít a 

fiatalokra, milyen módon fejezi ki azt, hogy számít rájuk – vagyis a településen élők 

számítanak a fiatalok energiáira, cselekvőképességére; 

 a település megértően kezeli a fiatalok akcióit, és a problémakezeléshez kialakult 

légkör lehetővé teszi azt, hogy a fiatalokra, mint a saját maguk által okozott problémák 

megoldásában közreműködni képes csoportra gondoljanak; 

 vannak olyan fiatalok, akik azért hallatják a hangjukat, mert a településen meghallják 

és meghallgatják őket, és mert a jelenlétükkel számolnak a település életében; 

 vannak olyan civil szervezetek, amelyek a fiatalok részvételével és érdekükben 

működnek, és tevékenységük a település életének természetes része – a település 

elfogadja, bátorítja és támogatja működésüket, és ők a helyi civil társadalom 

természetes részei; 

 a településen élő társadalmi csoportok képviselői között a fiatalok szószólói és civil 

szervezetei másokkal egyenrangúak; 

 a település más társadalmi csoportjai nem féltékenyek arra, hogy a fiatalok csoportjai 

velük azonos súllyal megjelennek a település életében; 

 vannak olyan „meghatározó felnőttek”, akik szavaikkal, tetteikkel és önként segítenek 

a fiatalabbaknak (rokoni–vérségi, illetve gazdasági érdekeltség nélkül); 

 a település terei a fiatalok sajátos igényeinek és szükségleteinek a rendelkezésére (is) 

állnak, és a település el- és befogadja a fiatalok igényei és szükségletei által kialakuló, 

az együttlétükre teremtett tereket; 

 a települési önkormányzat gondot fordít arra, hogy a fiatalok sajátosságainak 

megfelelő problémafeltáró és problémamegoldó rendszereket működtessen, és ez 

áthatja az önkormányzat fenntartásában működő intézmények tevékenységét, 

szempontként jelen van a források tervezésének és azok elosztásáról szóló 

döntéseknek a folyamatában, és ezt az önkormányzat közösségi szükségletként veszi 

figyelembe. 
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Mindezek megvalósításához intézményes megoldások (vagyis kiszámítható, áttekinthető, 

tartós és demokratikus viszonyok), valamint ezeket fenntartó és építő feltételek szükségesek; 

mindenekelőtt ifjúságbarát helyi rendeletek. 

 

Az ifjúsági részvétel támogatása 

A fiatalok társadalmi aktivitását vizsgáló kutatások bebizonyították, hogy az a társadalmi 

környezet képes megtartani a felnövekvő új nemzedéket, amely lehetőséget teremt számukra a 

helyi ügyekbe való beleszólásba; azaz meg tudja mutatni a fiatalnak, hogy véleménye képes 

formálni a helyi közösség életét. A családi kötelék és a kortárs csoport mellett ez a harmadik 

tényező, mely leginkább hatással van a fiatalok lokális identitásának alakulására. 

A fiatalok társadalmi szerepvállalását segítő eszközök lehetnek: 

 tájékoztatás, ifjúsági információ (mint a részvétel előfeltétele); 

 az ifjúsági részvétel előmozdítása információs és kommunikációs technológiák révén; 

 a fiatalok részvételének előmozdítása a médiában; 

 a fiatalok ösztönzése, hogy önkéntes tevékenységeket folytassanak, és szerepet 

vállaljanak a közösség életében; 

 ifjúsági projektek és kezdeményezések támogatása; 

 az ifjúsági szervezetek támogatása; 

 a fiatalok részvétele a civil szervezetekben és a politikai pártokban. 

 

„Trendi” város 

Egy másik szempont, amely a fiatalokkal kapcsolatban működő alternatíva lehet: olyan 

városimázs kialakítása, mely büszkévé teszi őket hovatartozásukat illetően. Erre különösen 

alkalmas az ökotudatos Zöld Város, vagy a Megújuló Város gondolatisága, mely 

településfejlesztési szempontból egyébként is Kecskemét egyik célkitűzése. 

 

Helyi ifjúsági támogatások, kedvezmények kialakítása 

Fentiek a helyi identitást elsősorban érzelmi alapon megerősítő célkitűzések, melyek 

költséghatékonyak ugyan, de csak hosszabb távon hoznak eredményeket. Rövidtávon csak 

nagyobb költségvetési forrásokat igénylő támogatási rendszerek segíthetik a fiatalok helyben 

maradását: 

 helyi tanulmányi ösztöndíjrendszer; 

 helyi ifjúsági vállalkozásfejlesztés; 

 ifjúsági foglalkoztatás és munkahelyteremtés lehetőségeinek biztosítása, bővítése; 

 ifjúsági bérlakások, lakástámogatási lehetőségek biztosítása, bővítése; 

 helyi ifjúsági kedvezménykártya bevezetése (sport, kulturális és egyéb szolgáltatási 

körben). 

 

2.2. Kecskemét legyen befogadó város! 

A helyi fiatalok megtartása mellett Kecskemét város ifjúságpolitikájának másik kiemelt 

célkitűzése lehet, hogy vonzó célpont legyen a városon kívüli fiatalok számára is. Ennek 

legfontosabb pillére, hogy a vendégként érkező, vagy ifjúsági cseréken, szakmai programokon 

részt vevő, illetve hosszabb-rövidebb tanulmányaik miatt a városban tartózkodó hazai és 

külföldi fiatalokat befogadó szellemiséggel, felkészülten, és számukra megszokott, „hozzájuk 

igazított” infrastruktúrával és szabályzó környezettel várja a helyi közösség. Ennek 

sarokpontjai kiválóan megfogalmazódtak az OPEN pályázat célkitűzéseiben, a Cselekvési 

Terv feladatainak kijelölésekor annak nyomvonalán érdemes haladni. 

 

 



IV. A 2017-2019-IG TARTÓ TERVEZÉSI IDŐSZAK FELADATAI 
 

Az Ifjúsági cselekvési Terv 2017-2019 feladatai a Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009) és Kecskemét Város Ifjúsági Koncepciója (2007) 

iránymutatásai alapján, a 2018-ig érvényben lévő Európai Ifjúsági Stratégia nyolc tevékenységi területéhez igazodva kerültek meghatározásra. 

 

1. OKTATÁS, KÉPZÉS 

Célkitűzés: A formális oktatás kiegészítéseként a fiataloknak szóló nem formális oktatást is támogatni kell. Ezt a minőség fejlesztésével, az 

eredmények elismerésével és a formális oktatással való jobb integrációval lehet elérni, annak érdekében, hogy hozzájárulhasson az egész 

életen át tartó tanuláshoz. 

Feladat megnevezése, leírása 
Megvalósító 

(együttműködő partnerek) 

Megvalósítás 

határideje, időszaka 
Forrás megjelölése 

Egyetemvárosi fejlesztés és hozzá 

kapcsolódó ifjúsági infrastruktúra kialakítása 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, Pallas Athéné Domus 

Mentis Alapítvány 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Pályázati projekt 

Duális képzési forma kiterjesztése, hazai 

disszeminációja 

Pallasz Athéné Egyetem, Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

PAE költségvetés 

Ifjúságsegítő szakemberek képzése 

(Közösségfejlesztés alapszakon) 

Pallasz Athéné Egyetem, Hírös Agóra, Új 

Nemzedék Kecskeméti Közösségi Tér 

2017-2019 PAE költségvetés 

Ifjúságszakmai bázis működtetése Pallasz Athéné Egyetem 

Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely 

2017-2019 PAE költségvetés 

Pályázati forrás 

Ifjúságszakmai szervezetek támogatása  Új Nemzedék Kecskeméti Közösségi Tér, 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

2017-2019 Városi Támogatási Program  

Pályázati forrás 

Robotika és a tudományos gondolkodás 

népszerűsítése, fejlesztése 

Bányai Júlia Gimnázium, 

Pallasz Athéné Egyetem, 

Nyitott Szemmel Egyesület 

2017-2019 Városi Támogatási Program  

Pályázati forrás 
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2. FOGLALKOZTATÁS 

Célkitűzés: Könnyebbé váljon az iskolából, illetve az inaktív állapotból vagy a munkanélküliségből a munka világába való átmenet. Munkába 

állásuk után a fiataloknak lehetővé kell tenni, hogy előre lépjenek. Növelni és javítani kell a ráfordításokat annak érdekében, hogy a 

munkaerőpiacon keresett munkáknak megfelelő készségekre lehessen szert tenni. El kell érni, hogy övid távon a szükséges készségek jobban 

illeszkedjenek a munkaerő-piaci kereslethez, hosszabb távon pedig elébe lehessen menni az ilyen igényeknek. 

Feladat megnevezése, leírása 
Megvalósító 

(együttműködő partnerek) 

Megvalósítás 

határideje, 

időszaka 

Forrás megjelölése 

Pályaválasztási és karrier tanácsadások 

működtetése, életpálya-tervezés segítése 

Hírös Agóra HELPI Ifjúsági Fejlesztő Műhely, Új Nemzedék 

Kecskeméti Közösségi Tér, Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja 

2017-2019 Saját forrás 

Városi Támogatási 

Program 

Pályázati forrás 

Pályaorientációs képzés felkészítő 

pedagógusoknak 

Köznevelési intézmények, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat  2017-2019 Saját forrás 

Pályázati forrás 

Pályaválasztási börze, 

álláskereső börze 

Hírös Agóra Nonprofit Kft., 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 

2018-2019 Saját forrás 

Városi Támogatási 

Program 

Pályázati forrás 

START-UP programok támogatása, -  

innovatív mikrovállalkozások támogatása 

kedvezményekkel, inkubátor jellegű 

szolgáltatásokkal 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

Kereskedelmi és Iparkamara 

2017-2019 Önkormányzati 

költségvetés 

Saját forrás 

Pályázati forrás 

Helyi, térségi innovációs és 

kutatóközpont felállítása, működtetése 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

KÉSZ Kft. 

2017-2019 Önkormányzati 

költségvetés 

Pályázati forrás 
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3. EGÉSZSÉG, SPORT ÉS JÓLÉT 

Célkitűzés: A fiatalok egészséges életmódjának, a testnevelésnek, a sporttevékenységeknek, valamint az ifjúsági munkások, egészségügyi 

szakemberek és sportszervezetek közötti együttműködésnek az ösztönzése, aminek középpontjában a túlsúlyosság, a sérülések, a függőségek és 

a kábítószerhasználat megelőzése és kezelése, valamint a mentális és szexuális egészség megőrzése áll. 

Feladat megnevezése, leírása 
Megvalósító 

(együttműködő partnerek) 

Megvalósítás 

határideje, 

időszaka 

Forrás megjelölése 

Iskolaorvosok és védőnők jelenléte a 

prevencióban 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

2017-2019. Önkormányzati költségvetés 

Egészség és sportnapok szervezése 

köznevelési intézményekben 

Köznevelési intézmények 2017-2019 Városi Támogatási Program 

Intézményi költségvetés 

Családi életre nevelési program + 

Parázs Központ működtetése 

Kecskemét – Széchenyivárosi Közösségépítő 

Egyesület 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Kecskeméti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

működtetése 

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

D.A.D.A. rendőrségi prevenciós program 

általános iskolákban 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya és a Kecskeméti 

Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi 

Alosztálya 

2017-2019 Saját költségvetés 

Városi Támogatási Program  

Pályázati forrás 

ELLEN-SZER rendőrségi prevenciós program 

középiskolákban 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya és a Kecskeméti 

Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi 

Alosztálya 

2017-2019 Saját költségvetés 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Városházi Szülői Értekezlet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Városi Támogatási Program 

Felkereső ifjúsági munka közterületen, ifjúsági 

csomópontokban (társalgó szolgáltatás) 

Twist Olivér Gyermek. és Ifjúságvédelmi Egyesület 2018 Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Felkereső ifjúsági munka köznevelési 

intézményekben (rendhagyó osztályfőnöki 

órák, iskolai projektnapok keretében) 

Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit 

Kft., RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat  

2017-2019 Saját költségvetés 

Városi Támogatási Program  

Pályázati forrás 
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Családórák köznevelési intézményekben Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület 2017-2019 Saját költségvetés Városi 

Támogatási Program  

Pályázati forrás 

Iskolapszichológus(ok) vagy mobilizálható 

ifjúságpszichológus alkalmazása/tartós 

megbízása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Figyelemfelhívó kampány az eltűnt 

gyermekekért – Ezer Lámpás Éjszakája 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017 Önkormányzati költségvetés 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Bűnmegelőzési programok fiataloknak 

(TETTHELY, Külföldi munkavállalás 

veszélyei) 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya, Kecskeméti 

Rendőrkapitányság 

2017-2019 Saját költségvetés 

Városi Támogatási Program  

Pályázati forrás 

Biztonságos internethasználat 

(eseti és rendszeres kampányok) 

Hírös Agóra Nonprofit Kft., Kecskeméti 

Rendőrkapitányság, Új Nemzedék Központ 

2017-2019 Saját költségvetés Városi 

Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Helyi gyermekek és fiatalok kedvezményes 

táboroztatása a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és 

Erdei Iskolában 

Hírös Agóra Nonprofit Kft., Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés  

„Életviteli és Rekreációs Klub” létrehozása és 

működtetése 

Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér, 

Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság 

2018-2019 Önkormányzati költségvetés 

Egyéb pályázatok 

Éjszakai Forgatag rendezvény (havonta egy 

alkalom, hónap utolsó hétvégéjén éjszakai 

sportbajnokság) 

Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér, 

helyi oktatási intézmények és civil szervezetek, 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

2017-2019 Saját költségvetés Városi 

Támogatási Program  

Pályázati forrás 

Generációs Park kialakítása, fenntartása Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér 

 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Pályázati forrás 

Nagy Sportágválasztó Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége 

 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Városi Támogatási Program  

Pályázati forrás 

Extrém sportolási lehetőségek támogatása Free.Line SE, 

Yellowstone Szabadidősport Egyesület 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

KERÉKVÁROS 

Városi kerékpáros mozgalom támogatása 

Kecskeméti Első Sor Egyesület, 

Magyar Kerékpárosklub Kecskeméti Területi 

Szervezete, 

Jótifuti Egyesület, Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 
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4. RÉSZVÉTEL 

Célkitűzés: Az ifjúság teljes társadalmi részvételének biztosítása a következők révén: a fiatalok részvételének erősítése a helyi közösségek civil 

életében és a képviseleti demokráciában, az ifjúsági szervezetek és „részvételtanulás” különféle formáinak támogatása, a nem szervezett ifjúság 

részvételének támogatása és minőségi információs szolgáltatások nyújtása. 

Feladat megnevezése, leírása 
Megvalósító 

(együttműködő partnerek) 

Megvalósítás határideje, 

időszaka 
Forrás megjelölése 

Ifjúsági érdekképviseleti szervezetek 

részvételének biztosítása a helyi 

döntési folyamatokban 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Iskolai Közösségi Szolgálat települési 

szintű koordinációja 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2017-2019 Saját költségvetés Városi 

Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Iskolai Közösségi Szolgálat helyi 

szakmai konferenciájának 

megvalósítása 

Hírös Agóra Nonprofit Kft., 

Helyi érettségit adó középfokú nevelési 

intézmények és kollégiumok, 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 

Új Nemzedék Központ 

2017 Saját költségvetés Városi 

Támogatási Program  

Pályázati forrás 

Kecskeméti Gyermek. és Ifjúsági 

Önkormányzat támogatása 

Hírös Agóra Nonprofit Kft., 

Új Nemzedék Kecskeméti Közösségi Tér 

 

2017-2019 Városi Támogatási Program  

Pályázati forrás 

Városi Ifjúsági Bál Kecskeméti Gyermek- és Ifjúsági 

Önkormányzat, 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

2017-2019 Saját költségvetés Városi 

Támogatási Program  

Pályázati forrás 

Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja Kecskeméti Gyermek- és Ifjúsági 

Önkormányzat, 

Hírös Agóra Nonprofit Kft., 

Új Nemzedék kecskeméti Közösségi Tér 

2017-2019 Önkormányzati költségvetése 

Városi Támogatási Program  

Pályázati forrás 

Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal 

működése 

Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal 2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Városi Támogatási Program  

Pályázati forrás 
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Feladat megnevezése, leírása 
Megvalósító 

(együttműködő partnerek) 

Megvalósítás határideje, 

időszaka 
Forrás megjelölése 

Civil kerekasztal Ifjúsági szekciójának 

működtetése 

Városi Civil Kerekasztal 2017-2019 Önkormányzati költségvetése 

Városi Támogatási Program  

Pályázati forrás 

Kecskeméti Ifjúsági Tanács 

működtetése 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017-2019 Önkormányzati költségvetés  

Városi Támogatási Program   

Pályázati forrás 

Hallgatói Önkormányzat programjai, 

Hallgatói Iroda 

Pallasz Athéné Egyetem 2017-2019 Saját költségvetés Városi 

Támogatási Program  

Pályázati forrás 

Városi Diákfórumok működtetése Hírös Agóra Nonprofit Kft., 

 

2017-2019 Saját költségvetés Városi 

Támogatási Program  

Pályázati forrás 
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5. ÖNKÉNTESSÉG 

Célkitűzés: Az ifjúsági önkéntesség támogatása a következőkkel: több önkéntes lehetőség kialakítása a fiatalok számára, az akadályok 

eltávolításával az önkéntesség megkönnyítése, az önkéntesség értékeinek fokozott tudatosítása, az önkéntesség elismerése a nem formális 

oktatás egyik fontos formájaként, valamint a fiatalok határokon átívelő mobilitásának erősítése. 

Feladat megnevezése, leírása 
Megvalósító 

(együttműködő partnerek) 

Megvalósítás határideje, 

időszaka 
Forrás megjelölése 

Család, Esélyteremtési és Önkéntes 

Iroda ifjúsági célú önkéntes 

programjai 

Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 2017-2019 Saját költségvetés Városi 

Támogatási Program  

Pályázati forrás 

Önkéntesség területén fellelhető 

együttműködések felkutatása, 

megosztása 

Új Nemzedék Kecskeméti Közösségi Tér 2017-2019 Pályázati forrás 

Az önkéntesség területét érintő 

képzések, képzési programok 

felkutatása, rendszerezése, képzési 

igények felkutatása, illetve részvétel a 

képzési programok 

tartalomfejlesztésében.  

Új Nemzedék Kecskeméti Közösségi Tér 2017-2019 Pályázati forrás 

Legyél Hírös önkéntes! 

A HELPI Ifjúsági Fejlesztő Műhely 

önkéntes csoportjának folyamatos 

működtetése 

Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 

Nonprofit Kft. 

2017-2019 Saját költségvetés Városi 

Támogatási Program  

Pályázati forrás 

72 óra kompromisszum nélkül 

egyházi ifjúsági munka- országos 

kampány 

Helyi egyházi szervezetek  2017-2019 Saját költségvetés Városi 

Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Lakótelepi környezetszépítő akciók Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány, 

Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 

2017-2019 Saját költségvetés Városi 

Támogatási Program  

Pályázati forrás  
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6. TÁRSADALMI BEFOGADÁS 

Célkitűzés: A hátrányos helyzetű ifjúsági csoportok körében a szegénység és a társadalmi kirekesztődés megelőzése, illetve nemzedékről 

nemzedékre való öröklődésének megtörése a fiatalok életében részt vevő összes szereplő (szülők, tanárok, szociális munkások, egészségügyi 

szakemberek, ifjúsági munkások, maguk a fiatalok, rendőrség és igazságszolgáltatás, munkaadók stb.) mozgósításával. 

Feladat megnevezése, leírása 
Megvalósító 

(együttműködő partnerek) 

Megvalósítás 

határideje, időszaka 
Forrás megjelölése 

Család, Esélyteremtési és Önkéntes Iroda ifjúsági 

célú szolgáltatásainak működtetése 

Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 2017-2019 Saját költségvetés Városi Támogatási 

Program 

Pályázati forrás 

Ifjúsági célú esélyteremtési programok a Mezei 

utcai Közösségi Házban 

Kecskeméti Roma Települési 

Nemzetiségi Önkormányzat 

2017-2019 Saját költségvetés Városi Támogatási 

Program 

Pályázati forrás 

Gyermekek a Gyermekekért - Jótékonysági Gála Városi Szociális Közalapítvány 2017-2019 Saját költségvetés Városi Támogatási 

Program 

Pályázati forrás 

Gyermekotthonok Európa Kupa Döntője Egészséges Életmódért Hit és Sport 

Alapítvány 

2017-2019 Saját költségvetés Városi Támogatási 

Program 

Pályázati forrás 

Utcai- lakótelepi szociális munka az ifjúsági 

célcsoport támogatása céljából 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, Egészségügyi és 

Szociális Intézmények Igazgatósága 

2017-2019 Önkormányzati költségvetése Városi 

Támogatási Program, Pályázati forrás 

Gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetek 

koordinációja, szakmai fórumok, képzések 

szervezése 

Twist Olivér Gyermek. és 

Ifjúságvédelmi Egyesület 

2017-2019 Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatásának 

támogatása 

Twist Olivér Egyesület, Nyitott 

Szemmel Egyesület 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Városi Támogatási Program  

SZÜLŐK ISKOLÁJA - Előadássorozat a felelős 

szülővé válás érdekében 

Hírös Agóra Ifjúsági Otthon 2017-2019 Saját költségvetés, Városi Támogatási 

Program, Pályázati forrás 

Érzékenyítő előadások gyerekeknek és 

fiataloknak tabu témákról (családi és iskolai 

problémák, válás, zaklatás) 

Ciróka Bábszínház 2017-2019 Saját költségvetés Városi Támogatási 

Program, Pályázati forrás 

 

 

 



60 

 

Feladat megnevezése, leírása 
Megvalósító 

(együttműködő partnerek) 

Megvalósítás 

határideje, időszaka 
Forrás megjelölése 

„TANÍTOM A NAGYIT – TANÍT AZ 

UNOKÁM” generációk együttműködése: 

kecskeméti fiatalok segítik a Harmadik Kor 

Egyeteme hallgatóit informatikai ismereteik 

gyarapításában 

 

Pécsi Tudományegyetem, Európa 

Jövője Egyesület 

2017-2019 Saját költségvetés Városi Támogatási 

Program, Pályázati forrás 

IFJÚSÁGI ELISMERÉSEK FENNTARTÁSA, 

BŐVÍTÉSE: 

-Kecskemét ifjúságáért Díj 

-Ifjúság a közösségért Díj 

-Társadalmi felelősségvállalás a helyi fiatalokért 

Díj (civil szervezet, cég, mecénás elismerése) 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Fiatalok önálló lakáshoz jutásának támogatása Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Fiatal Házasok Otthona Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata,  

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Helyi lakbér támogatás Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata,  

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Első lakáshoz jutók támogatása Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata,  

2017-2019 Önkormányzati költségvetése 

Helyi csendrendelet felülvizsgálata, ifjúságbarát 

szabályzók kialakítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, 

2017 Önkormányzati költségvetés 

Helyi kerékpáros közlekedési rend 

felülvizsgálata, kerékpáros-barát város 

koncepciójának kialakítása és megvalósítása 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, helyi kerékpáros 

közlekedésben érintett civil és 

hatósági szervezetek 

2018-2019 Önkormányzati költségvetés 

KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI KÁRTYA 

Helyi kedvezményrendszer kialakítása és 

bevezetése 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

2017-2018 Önkormányzati költségvetés 

ÉLET ÚTMUTATÓ – Az önálló életvitel 

kézikönyve, helyi ifjúsági információs adatbázis 

frissítése, tartalomfejlesztése 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2017-2018 Önkormányzati költségvetés  

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 
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7. IFJÚSÁG ÉS A VILÁG 

Célkitűzés: Az ifjúság mozgósítása a lokális és globális politikaalkotás minden (helyi, nemzeti és nemzetközi) szintjén a meglévő ifjúsági 

hálózatok és eszközök (pl. strukturált párbeszéd) felhasználásával, valamint az éghajlatváltozáson és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljain 

végzett munka. 

Feladat megnevezése, leírása 
Megvalósító 

(együttműködő partnerek) 

Megvalósítás 

határideje, időszaka 
Forrás megjelölése 

Nemzetközi mobilitás támogatása: 

Erasmus+, EVS tanácsadás, EURODESK 

szolgáltatás 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

HELPI Ifjúsági Fejlesztő Műhely 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Pályázati forrás 

Nemzetközi mobilitás támogatása: 

Europe Direct szolgáltatás 

Katona József Könyvtár 2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Pályázati forrás 

Ifjúsági szálláshelyek kialakítása: 

Youth Hostels lehetőségek kialakítása a 

városban 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Pályázati forrás 

Környezetvédelem Jeles Napjai, 

Jeles-Nap-Tár kiadvány 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

2017-2019 Önkormányzati költségvetése 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Európai Mobilitási Hét – Európai 

Autómentes Nap 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Pályázati forrás 

Föld Napi játszóház Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Pályázati forrás 

Környezetvédelmi vetélkedő Kiskunsági Környezet és Természetvédelmi 

Egyesület 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Pályázati forrás 

Levendula 3x5 Projekt Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány 

Gondoskodásból Jeles Szociális Szövetkezet 

2017-2019 Saját forrás 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Tapossa laposra! 

Szelektív hulladékgyűjtő akció és verseny 

Nyitott Szemmel Egyesület 2017-2018 Saját forrás 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Zöldernyő közösség környezettudatos 

nevelési programjai 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

Szatyor Közösség 

 

2017-2019 Saját forrás 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 
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Feladat megnevezése, leírása 
Megvalósító 

(együttműködő partnerek) 

Megvalósítás 

határideje, időszaka 
Forrás megjelölése 

Erdei Iskola programok működtetése: 

Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola, 

Vackor Vár Erdei Iskola 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

KEFAG Zrt. 

2017-2019 Saját forrás 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Öko Tanya működtetése, tábori programok 

megvalósítása 

Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi 

Egyesület 

2017-2019 Saját forrás 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Világsátor jurta programjainak 

megvalósítása 

Pedagógia Sub Rosa Egyesület  Saját forrás 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 
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8. KREATIVITÁS ÉS KULTÚRA 

Célkitűzés: Az egész ifjúság körében bátorítani kell a tehetségfejlesztést, a kreatív készségeket, a vállalkozói mentalitást és a kulturális 

kifejezésmódokat. 

Feladat megnevezése, leírása 
Megvalósító 

(együttműködő partnerek) 

Megvalósítás 

határideje, időszaka 
Forrás megjelölése 

Helyi tehetséges fiatalok felkutatása, 

támogatása, tehetséggondozás 

Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács 

Pallas Athéné Egyetem, Új Nemzedék Központ, 

Kereskedelmi és Iparkamara, Pedagógia Sub Rosa 

Egyesület 

2017-2019 Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Önkormányzati költségvetés 

Városrészi Ifjúsági Közösségi Terek 

működtetése 

Hírös Agóra Nonprofit Kft., 

Nyitott Szemmel Egyesület, 

Twist Olivér Egyesület, 

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület 

2017-2019 Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Önkormányzati költségvetés 

Új Nemzedék Kecskeméti Közösségi 

Tér működtetése 

Új Nemzedék Központ 2017-2019 Pályázati forrás 

Széchenyi István Közösségi Ház 

kialakítása és működtetése 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

Hírös Agóra Nonprofit Kft., 

Széchenyivárosért Egyesület, 

Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 

2018-2019 Pályázati forrás /TOP/ 

Hankovszky Zsigmond Közösségi Ház 

kialakítása és működtetése 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

Hírös Agóra Nonprofit Kft., 

Corvin az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány 

2018-2019 Önkormányzati költségvetés 

Pályázati forrás  

/TOP/ 

Gyermek- és Ifjúsági Élményközpont 

a Rudolf Laktanyában 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

Hírös Agóra Nonprofit Kft., 

2018-2019 Önkormányzati költségvetése 

Pályázati forrás  

/TOP/ 

Közösségi terek, játszóterek felújítása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018-2019 Önkormányzati költségvetés 

Pályázati forrás  

/TOP/ 

Kisközösségek, civil társadalom 

működésének támogatása 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018-2019 Önkormányzati költségvetés 

Pályázati forrás /TOP/ 

Európa Jövője Nemzetközi Gyermek 

és Ifjúsági Találkozó 

Európa Jövője Egyesület 2018 Önkormányzati költségvetés 

Pályázati forrás 

KECSKEMÉTI FRINGE 

összművészeti fesztivál 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

 

2017-2019 Önkormányzati költségvetés 

Pályázati forrás 
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Feladat megnevezése, leírása 
Megvalósító 

(együttműködő partnerek) 

Megvalósítás 

határideje, időszaka 
Forrás megjelölése 

SPOT-LIGHT ENGLISH CLUB 

Nyelvgyakorlás, multikulturális 

tanulás a Kecskeméten ifjúsági 

programokon résztvevő külföldi 

fiatalokkal 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

 

2017-2019 Önkormányzati költségvetése 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

DIÁKGALÉRIA ÉS ELEVEN11 

bemutatkozási lehetőség fiatal 

alkotóművészeknek 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. 

 

2017-2019 Önkormányzati költségvetése 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

Kecskeméti cserkész közösségek 

programjainak, működésének 

támogatása: 

118. sz. Kalazancius Cserkészcsapat, 

Dr. Vetéssy Géza Cserkészcsapat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

Kecskeméti Református Egyházközség, 

Piarista Rend 

2017-2019 Önkormányzati költségvetése 

Városi Támogatási Program 

Pályázati forrás 

 

 

 


