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Bevezetés 

 

 

1. A projekt indokoltsága: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mhötv.) 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 elfogadta a város Ifjúsági Koncepcióját. A Koncepció létrehozását megelőzően 

sor került egy szociológiai kutatásra is, amelynek célcsoportja a középiskolás korosztály volt. Ez a 

kutatás rendkívül hasznos tudományos igényű háttéranyagként szolgált az Ifjúsági Koncepció 

megalkotásához. A Koncepció az alapelvek rögzítését követően helyzetképet vázolt fel, 

igényfelmérést végzett, és áttekintette a város 13-25 év közötti fiatalokkal foglalkozó intézményi, 

szervezeti hátterét. Ezek alapján 3 évre határozta meg az ifjúságpolitikai célokat és feladatokat. A 

Koncepció elfogadását követően a feladatok végrehajtására cselekvési terv (ütemterv) készült.  

 

A 2010 és 2012 között hatályos Ifjúsági Cselekvési Terv elkészítésével, amelyet a Közgyűlés a 

442/2009. (XI. 26.) KH számú határozatával fogadott el, a fenti feladatvállalás teljesült. Ennek a 

Cselekvési Tervnek a megalkotásakor a munkában részt vevő ifjúsággal foglalkozó intézmények, 

szakmai és civil szervezetek, ifjúsági szakemberek és fiatalok közösen fogalmaztak meg szakmai 

stratégiai irányokat, konkrét szakterületi részfeladatokat felelősök, határidők és forráslehetőségek 

megjelölésével. Az Ifjúsági Cselekvési Terv szellemiségét a közös szakmai fellépés, az 

együttműködés, a partnerség és a felelősségvállalás iránti igény és elkötelezettség jellemezte, amely 

értékeket jelen dokumentum is magáénak vall.  

 

2. Az Ifjúsági Cselekvési Terv 2013-2015 megalkotásának módja: A 2013 és 2015 között 

hatályos Ifjúsági Cselekvési Terv megalkotásakor követtük a 2010-2012 közötti időszakra 

vonatkozó Ifjúsági Cselekvési Terv módszertani alapvetéseit és a dokumentum struktúráját, ily 

módon biztosítva az operatív tevékenységhez szükséges folytonosságot. Az aktualizálandó Ifjúsági 

Cselekvési Terv olyan magas szakmai színvonalú stratégiai dokumentum, hogy az attól való 

radikális eltérést kifejezetten szükségtelennek ítéltük meg. 

 

2.1 Az Ifjúsági Cselekvési Terv 2013-2015 módszertani alapvetései: Hasonlóan az Ifjúsági 

Koncepcióhoz, illetve az abból sarjadó első Ifjúsági Cselekvési Tervhez, a most elkészült 

dokumentum esetében is kiemelt hangsúlyt fektettünk arra, hogy az érintett célcsoport, vagyis a 15-

30 éves kecskeméti fiatalok minél szélesebb rétegének véleményét megismerjük és beépítsük a 

Cselekvési Tervbe. Ennek érdekében valósítottuk meg az Ifjúságkutatás 2011. projektet, amelynek 

keretén belül 1081 fiatalt kérdeztünk meg életmódjáról, kulturális és médiafogyasztásáról, 

szabadidő felhasználásáról, társadalmi részvételéről, önkéntességi és mobilitási szokásairól, 

valamint értékrendjéről. 

 

Az érintettek legszélesebb körének bevonására és a partnerségre való törekvést az is jelzi, hogy a 

fiatalok helyzetének részletes elemzésére, az ifjúságpolitika jövőbeli stratégiájának rögzítésére, 

valamint a következő 3 évre vonatkozó feladatok és akciók megfogalmazására létrehozott szakmai 

munkacsoportokban az Önkormányzat munkatársai mellett helyet kaptak az érintett szakmai 

intézmények, civil szervezetek és az ifjúsági szakma képviselői is. Kiemelt célkitűzés volt az is, 

hogy a munkacsoportok mindegyikében jelenjen meg egy-egy középiskolás, illetve főiskolás diák 

is, hogy a fiatalok ezen a fórumon is képviselhessék véleményüket és érdekeiket. A munkában részt 

vevő intézmények, civil szervezetek közti kommunikáció intenzív és tartalmas volt, 

megteremtődtek a közös gondolkodás alapjai, a közös célok, és a közös jövőkép azonos platformra 
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helyezte a különböző irányból indult intézményeket, szervezeteket. 

 

 

2.2 Az Ifjúsági Cselekvési Terv 2013-2015 struktúrája: A dokumentum felépítésének 

kialakításakor az előző Cselekvési Terv struktúrájának figyelembe vétele mellett az átláthatóság és a 

jövőbeli feladatok és cselekvési irányok világos megfogalmazása volt a legfontosabb szempont. 

Ennek megfelelően a bevezető részt követően az elmúlt három évet tekintettük át abból a 

szempontból, hogy az aktualizálandó Ifjúsági Cselekvési Tervben megfogalmazott célkitűzések és 

feladatok mennyiben valósultak meg. A minél alaposabb és hitelesebb monitoring tevékenység 

érdekében felkértük mindazon szervezeteket, amelyek az eredeti Cselekvési Tervben felelősként 

vagy együttműködő partnerként kerültek megnevezésre az egyes feladatok és célkitűzések 

vonatkozásában, hogy értékeljék azokat a tevékenységeket és folyamatokat, amelyek az elmúlt 

három évben az adott területeken megvalósultak.  

 

A 2010-2012-es Ifjúsági Cselekvési Terv megvalósulásának áttekintését követően kerültek 

megfogalmazásra a 2013-2015 közötti időszakra tervezett célkitűzések, kivitelezendő akciók és 

feladatok. A fentiekben már utaltunk rá, hogy ezen feladatok rögzítésekor követtük a korábbi 

Ifjúsági Cselekvési Terv tematikai struktúráját, így a következő munkacsoportokat hoztuk létre az 

adott szakterület, ágazat minél színvonalasabb megjelenítése érdekében: 

 oktatási, képzési, nevelési és esélyegyenlőségi munkacsoport 

 egészségügyi, mentálhigiénés és prevenciós munkacsoport 

 szabadidő, kultúra, közösségi terek és sport munkacsoport 

 társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség munkacsoport 

 pályaválasztás, munkavállalás és életkezdés munkacsoport 

 érdekérvényesítés, érdekképviselet munkacsoport 

 ifjúsági mobilitás, nemzetközi kapcsolatok munkacsoport 

 környezetvédelem, környezettudatosság munkacsoport 

 gyermek- és ifjúságvédelem, családügy munkacsoport 

 bűnmegelőzés, közbiztonság munkacsoport. 

 

Az egyes munkacsoportokban szűkebb körben folyó szakmai munka eredményeként létrejövő 

konkrét javaslatokat és intézkedésterveket 2012. november 19-én egy szakmai workshop keretében 

bemutattuk az érdekelt partnereknek, intézményeknek, szervezeteknek, valamint a célcsoport 

képviselőinek. Ezen a rendezvényen mód nyílt a „nyers változat” széles körű megvitatására további 

javaslatok beépítésére, valamint a potenciális átfedések kiküszöbölésére. Ily módon a 2013-2015 

között hatályos Kecskemét Megyei Jogú Város Ifjúsági Cselekvési Terve olyan stratégiai 

dokumentummá válhat, amely a lehető legszélesebb szakmai és partneri együttműködésen és 

konszenzuson nyugszik.  

 

3. Az Ifjúsági Cselekvési Terv 2013-2015 célja és célcsoportja: A cselekvési terv célja, hogy 

alapot szolgáltasson az Önkormányzat számára az ifjúsággal kapcsolatos funkcióinak 

gyakorlásához, a város ifjúságával kapcsolatos feladatainak eredményes és hatékony ellátásához 

szükséges döntések meghozatalához. Ugyanakkor kísérletet tesz arra, hogy meghatározza azokat a 

normákat, alapelveket, amelyeknek stratégiai és napi szinten egyaránt jellemezniük kell az 

ifjúsággal kapcsolatos feladatok végzését. 

 

Fő prioritások az Ifjúsági Koncepcióval összhangban: 

 a társadalmi részvétel hangsúlyosabbá tétele, a célcsoport számára szolgáltatást nyújtó 

intézmények, szervezetek megerősítése, civil szervezetek, közösségi terek, ifjúsági 

információs pontok létrehozása, folyamatos működésük segítése; 

 az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, 
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fiatalok számára; 

 a helyi szintű partnerség erősítése; 

 azoknak a stratégiai célok megvalósulásához hozzájáruló feladatoknak, projekteknek, 

akcióknak a rögzítése, amelyek végrehajtása a 2013-2015 közötti időszakban szükséges. 

 

Az Ifjúsági Cselekvési Terv 2013-2015 célcsoportjai: Kecskemét Megyei Jogú Város Ifjúsági 

Cselekvési Tervének 

·   elsődleges célcsoportja a 11-30 éves kecskeméti fiatalok (egyének és közösségeik), 

· másodlagos célcsoportja a fiatalokat és közösségeiket segítő szervezetek, intézmények és 

szakemberek. 

 

4. Az Ifjúsági Cselekvési Terv 2013-2015 elkészítésében közreműködtek: A dokumentum 

elkészítése rögzített és elfogadott munka- és ütemterv szerint, eredményorientált módon valósult 

meg. A munka folyamán arra törekedtünk, hogy a feladatokat oly módon strukturáljuk és osszuk 

meg, hogy minél szélesebb réteg bevonásával minél színvonalasabb szakmai anyag szülessen meg. 

A következőkben közzétesszük mindazok nevét, akik munkájukkal hozzájárultak a dokumentum 

létrejöttéhez. Köszönet érte mindnyájuknak! 

 

Bűnmegelőzés, közbiztonság Munkacsoport:  

Dr. Argalas Csilla r. őrnagy, osztályvezető- Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya 

Bozóné Soós Marianna r. alezredes, ifjúságvédelmi és drogprevenciós kiemelt előadó - 

- Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 

Tót Szilvia r. őrnagy, alosztályvezető - Kecskeméti Rendőrkapitányság Megelőzési és 

Áldozatvédelmi Alosztálya 

Bakró Barbara intézményvezető - Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház 

Hetényegyházi Művelődési Háza 

Petró Ágnes vezetőhelyettes - Gyermekjóléti Központ 

Borda Balázs ELEVEN Klubvezető – Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 

dr. Babiczki Attila osztályvezető - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat 

Áldozatvédelmi Szolgálata 

 

Egészségügyi, mentálhigiéné és prevenciós Munkacsoport: 

Trungel Ilona önkormányzati képviselő - KMJV Önkormányzata 

Dr. Greminger Márta iskolaorvos - Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

Dr. Bondics Julianna iskolaorvos - Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

Dóró Kerekes Éva klinikai gyermek szakpszichológus - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Kórháza Gyermekpszichiátriai Osztály  

Dr. Kalmár Sándor nyugalmazott főorvos, pszichiáter, neurológus 

Dr. Pongrácz József gyermekorvos 

Molnár Ferenc szolgálatvezető - Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 

Molnár Ilona Eszter egyesületi elnök - Twist Olivér Gyermek-és Ifjúságvédelmi Egyesület 

Ugi-Ráczné Barcsai Valéria munkacsoport vezető - Városi Egészségügyi Munkacsoport 

Haraszti Veronika egészségfejlesztő, mentálhigiénés felelős - Kecskeméti Műszaki Szakképző 

Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája 

Aranyosi Szandra ifjúságsegítő  

 

Oktatás, képzés, nevelés, esélyegyenlőség Munkacsoport: 

Vazul Zsolt osztáyvezető - KMJV Polgármesteri Hivatal Intézményi Osztálya 

Kurilla Márta vezető főtanácsos - KMJV Polgármesteri Hivatal Intézményi Osztálya 

Tusa Attila vezető főtanácsos - KMJV Polgármesteri Hivatal Intézményi Osztálya 

Engert Jakabné vezető - Esélyek Háza 
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Sári Szabó Pálné munkatárs - Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. 

Huszka Klára kollégiumvezető - Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 

Széchényivárosi Kollégiuma 

Lóczi László igazgató – Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács tagja 

 

Pályaválasztás, munkavállalás, életkezdés Munkacsoport: 

Péntekné Söröli Ilona szakképzési igazgató - Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Szakképzési Irodája 

Major-Klement Orsolya pályaválasztási tanácsadó - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ 

Ács Judit - Türr István Képző és Kutató Intézet 

Mátó Gyöngyi intézményegység-vezető - Integrált Közoktatási Intézmény Kecskeméti 

Tagintézmény Pedagógiai Szakszolgálata 

Dr. Svircevic-Bodnár Ágota csoportvezető - KMJV Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály Lakás 

Csoportja 

Dr. Kaptásné Zsellér Dóra vezető tanácsos - KMJV Polgármesteri Hivatal Intézményi Osztálya 

Kádárné Dr. Balla Anita címzetes vezető tanácsos- KMJV Polgármesteri Hivatal Intézményi 

Osztálya 

 

Szabadidő, kultúra és közösségi terek Munkacsoport: 

Józsa Katalin igazgató - Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

Szabó Csaba irodavezető - Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 

ifj. Bozsó János kuratóriumi elnök – Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány 

(Kiemelkedően Közhasznú Szervezet) 

dr. Gyenes Kata tanácsos - KMJV Polgármesteri Hivatal Intézményi Osztály 

Kovácsné Tóth Ibolya címzetes vezető főtanácsos - KMJV Polgármesteri Hivatal Intézményi 

Osztály 

Ujhidy Tibor elnök - Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége 

Nagy Péter pályázati referens - Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 

Ferencz Klaudia munkatárs - Kecskeméti Spartacus Sport és Közösségi Tér, Kecskeméti Ifjúsági 

Otthon 

Szegedi Enikő tanuló - Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnáziuma és Kollégiuma  

 

Informatika, média Munkacsoport: 

Papp Zsuzsanna kuratóriumi elnök - Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

Száraz Zsófia koordinátor - Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

Tóth Gerő közösségszervező - Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

Szabó Antal központvezető - Kecskeméti Főiskola Hallgatói Szolgáltató Központ 

Takács Bertalan kreatív vezető - Bretan Kft. 

Molnár Ilona Eszter elnök - Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület 

Némedi-Varga János Krisztián tanító - Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai 

Általános Iskolája 

Ferencz Klaudia munkatárs - Kecskeméti Spartacus Sport és Közösségi Tér, Kecskeméti Ifjúsági 

Otthon 

Szabó Anett önkéntes - Kecskeméti Ifjúsági Otthon  

T-Papp Ágnes munkatárs - Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

 

Társadalmi felelősségvállalás, érdekérvényesítés, érdekképviselet Munkacsoport: 

Buknicz Éva Orsolya munkatárs - Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 

Gyurgyik Henriett munkatárs - Európa Jövője Egyesület 

Puliusz Vivien tanuló - Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István 

Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája 
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T-Papp Ágnes munkatárs - Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

Gréczi Ildikó főiskolai hallgató - Kecskeméti Főiskola Ifjúságsegítő Szak 

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes egyesületi tag - Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő 

Egyesület 

Mandel Henriett munkatárs - Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület 

 

Nemzetközi kapcsolatok, ifjúsági mobilitás Munkacsoport: 

Gyimesi András vezető tanácsos - KMJV Polgármesteri Hivatal Nemzetközi Gazdaságfejlesztési 

Osztály 

Váriné Dósa Eszter külügyi referens - Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 

Gyurgyik Henriett munkatárs - Európa Jövője Egyesület 

Kósa András Csaba munkatárs – Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 

Virágh Gergő tanuló - Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 

 

Környezetvédelem, környezettudatosság Munkacsoport: 

Bodor Zoltán egyetemi hallgató - Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar (helyi 

fiatal gazdálkodó) 

Tóth Laura minőség és környezetirányítási vezető – Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 

Gilly Zsolt természetismereti osztályvezető - Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága 

Ágoston Emese tanuló - Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnáziuma és Kollégiuma 

Turzóné Halasi Ágnes intézményegység-vezető - Corvina Óvoda és Általános Iskola Ifjúság Úti 

Óvodája 

Oláh Edit munkatárs - Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

Gózon Tamás főtanácsos - KMJV Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály 

Kriskó Dávid önkormányzati képviselő - LMP 

Makra Zsuzsanna Pr referens - KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 

Virágh Zsófia főiskolai hallgató - Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 

Nagy Ágnes vezető tanácsos, főkertész - KMJV Polgármesteri Hivatal Főépítészeti Osztály  

Sütő Vilmos csatornaszolgáltatási főmérnök - Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem, családügyi Munkacsoport: 

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes egyesületi tag - Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő 

Egyesület 

Lévai Jánosné egyesületi tag - Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 

Tóth Katalin szociális igazgató - Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

Zsuboriné Kovács Mária vezető - Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

Családtámogató és Gyermekjóléti Központja 

Petró Ágnes vezetőhelyettes - Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

Családtámogató és Gyermekjóléti Központja 
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Ifjúság Cselekvési Terv - helyzetelemzés (2009-2012) 

 

Oktatás, képzés, nevelés 

 

 

Kecskeméten 2012-ben az önkormányzati fenntartású óvodákba 3178, általános iskolákba 6109, 

középiskolákba 6961, a nem önkormányzati fenntartású óvodákba 449, általános iskolákban 2171,  

középiskolákba 2157 gyermek jár. Az Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnázium és 

Kollégium épületét, valamint az odajáró diákokat 2012. szeptember 1-től átvette a Piarista Általános 

Iskola és Gimnázium, az épületben jelenleg a felső tagozatos gyerekek tanulnak. 

 

A 2009-2012 között érvényes Ifjúsági Cselekvési Terv az oktatás, képzés, nevelés terén fontos 

feladatként fogalmazta meg, hogy az iskolarendszerű oktatásban és az iskolarendszeren kívüli 

képzésben kapjon kiemelt szerepet a társadalmi integrációt segítő kompetenciák megszerzése: testi 

és lelki egészség, a kezdeményezőkészség és vállalkozói kedv, gazdasági ismeretek, szociális és 

állampolgári kompetencia, felkészülés a felnőtt lét szerepeire, esztétikai és művészi tudatosság.  

 

Ezzel összefüggésben az iskolarendszerű oktatásban több intézmény is eredményesen vett részt 

TÁMOP-os pályázaton, pl. Bolyai János Gimnázium (TÁMOP 3.4.3-08/2: Iskolai 

tehetséggondozás- Együtt a tehetségekért! című pályázat, konzorciumban a Kálmán Lajos Óvoda, 

Általános Iskola és Művelődési Házzal, valamint a Corvina Általános és Általános Iskolával), vagy 

a KETISZK egyes intézményei (TÁMOP 2.2.3 Iránytű a jövő szakemberének - a Kecskeméti 

TISZK szak- és felnőttképzésének fejlesztése a munkaerő-piaci alkalmazkodás elősegítésére), ahol 

az iskolai kompetenciák fejlesztése volt a cél. A projektek segítették a kompetencia alapú oktatási 

szemlélet elterjedését, melynek hozományaként a társas-szociális kompetenciák is fejlődtek. 

 

Ehhez a célfeladathoz (is) kapcsolódott az Ifjúsági Otthon koordinálásában megvalósult Jövőnk 

építőkockái Kecskeméten című projekt, amelynek alapgondolata az volt, hogy a kultúra iránti 

fogékonyság hozzájárul ahhoz, hogy később javuljanak a résztvevő fiatalok művelődési, önalakítási 

s ezzel munkavállalási esélyei. A fejlesztés hosszú távú célja, hogy a fiataloknak, mint a jövő 

munkavállalóinak kompetenciafejlődését, a korosztályi sajátosságainak megfelelő formákban és 

módszerekkel segítse a közművelődés által biztosított nem formális keretek között. A program a 

közösségi szocializációt az iskolarendszeren kívüli élményszerű, művelődési formákkal szolgálta.  

 

Ugyancsak hangsúlyos feladatirány volt az elmúlt esztendőkben, hogy Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata támogassa azt a törekvést, hogy az iskolai kompetenciafejlesztésbe 

épüljenek be a város intézményei, civil szervezetei által szervezett kulturális programok és nem 

formális képzési alkalmak, mert ezek lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára az iskolarendszeren 

kívüli, élményszerű ismeretszerzésre, pl. műveltségi vetélkedő, közösségi játék, rendhagyó órák, 

művészeti találkozó, tehetséggondozó, kompetenciafejlesztő programok keretében. 

 

A műveltségi területekhez kapcsolódó szabadidős programok, rendhagyó órák szervezése 

elsősorban a művelődési házak, könyvtárak, múzeumok és gyűjtemények feladata. Már több mint 

10 évre tekint vissza az iskolákban megrendezett „Kecskemét Polgára Leszek” városi műveltségi 

vetélkedő. Iskolarendszeren kívüli (belüli) élményszerű és kompetencia-fejlesztő tevékenységként 

jelennek meg továbbá a drámapedagógia foglalkozások, melyek egyre nagyobb tömegeket 

vonzanak. 

 

Kiemelkedő jelentőségűek ezen a téren továbbá a Kecskeméti Ifjúsági Otthon ide kapcsolódó 
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tevékenységei: 

Jövőnk Építőkockái Kecskeméten Projekt (projektmegvalósító: Kecskeméti Ifjúsági Otthon, 

támogatási összeg: 100.000.000,-Ft  

Műveltségi vetélkedők: Kecskemét Helyismereti Vetélkedő (2010), Kecskemét-Marosvásárhely 

vetélkedő;  

Közösségi játék: Szivárvány Játéktár programjai, Farsang Farka, stb.; 

Művészeti találkozók: Fringe Fesztivál, Regionális Diákszínjátszó Találkozók; 

Tehetséggondozó, kompetenciafejlesztő programok: Disputa Klub, Ifjú Morbid Színpad; 

Városi Vetélkedő: Kecskegida Középiskolás Vetélkedő és Diákpárbaj. 

 

A Közgyűlés a 172/2011. (V. 26.) KH. számú határozattal fogadta el a Kecskemét Megyei Jogú 

Város Tehetségsegítő Stratégiáját (továbbiakban: Stratégia). A Stratégia célja: a városban folyó 

tehetségsegítő munka összehangolása, egységes szerkezetbe foglalása, rövid, közép- és hosszú távú 

stratégiai célok meghatározása, a Kecskeméti Integrált Tehetségsegítő Hálózat létrehozása. 

A Stratégia elfogadásakor hét Tehetségpont működött a városban: 

1. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium; 

2. Belvárosi Általános Iskola Béke Általános Iskolája; 

3. Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány; 

4. Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért; 

5. Gitár-Klub Alapítvány; 

6. Útravaló Alapítvány; 

7. SZIÉTA Művészeti Egyesület. 

Számuk 2012-ra tovább emelkedett (közülük 12 oktatási intézményben működik, 7 pedig civil 

szervezetként): 

Újonnan létrejött Tehetségpontok: 

8. Bányai Júlia Gimnázium; 

9. Kálmán Lajos Általános Iskola Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézménye; 

10. Corvina Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája; 

11. Kecskeméti Művészeti Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája; 

12. Széchenyivárosi Általános Iskola Arany János Általános Iskolája; 

13. Széchenyivárosi Óvoda Széchenyi Sétányi Óvodája; 

14. Széchenyivárosi Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája; 

15. Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér; 

16. Színészek az Ifjúságért Alapítvány; 

17. Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium; 

18. Pednet Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézet; 

19. Kecskeméti Református Gimnázium. 

 

A Tehetségpontokban magas színvonalú tehetséggondozó munka folyik, melyet bizonyít az elnyert 

tehetségsegítő pályázatok magas száma és azok összege – az utóbbi két tanévben közel 100 millió-, 

Ft-os támogatás érkezett – továbbá a sajtóban megjelenő gyakori híradás az intézményekben 

megvalósuló tehetséggondozó programokról, valamint az a tény, hogy több kecskeméti 

Tehetségpont mintaként szolgál más települések számára. 

 

A 172/2011. (V.26.) KH. sz. határozat 3.) pontjában foglaltak alapján  a Közgyűlés megalakította a 

Kecskeméti Tehetségsegítő Tanácsot, melynek feladata a kapcsolattartás a tehetséggondozás 

szereplőivel, köztük az optimális együttműködés megteremtése, pályázati források kihasználása, 

információcsere megteremtése, adatbázis létrehozása és működtetése, tehetségbarát társadalmi 
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környezet kialakítása. 

 

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a „Jövőnk építőkockái” címmel – széleskörű városi összefogással – 

két éves, összesen 5.943 órányi kompetenciafejlesztő projektet valósítottak meg a 8-30 éves 

korosztály körében. A program a pedagógiai indíttatású fejlesztő munkától a tehetséggondozásnak 

nyilvánosságot adó művészi találkozókig, táborokig a közművelődési munka széles területét 

érintette. Intézménylátogatások keretében a fiatalok megismerkedhettek többek között a Kecskeméti 

Törvényszék, a Polgármesteri Hivatal Okmányirodája, a Bács-Kiskun Megyei Kórház és a 

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. munkájával.  

 

Kiemelten fontos célkitűzése volt az Ifjúsági Cselekvési Tervnek a hátrányos, illetve halmozottan 

hátrányos helyzetű, tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiatalok 

esélyegyenlőtlenségének megszüntetésére, csökkentésére irányuló projekteknek a támogatása. 2008 

novemberében született meg Kecskemét Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Terve, amely dokumentum részletesen tárgyalja ezt a területet.  

 

Az oktatás, képzés, nevelés terén az Ifjúsági Cselekvési Terv nemcsak a gyermekekre, fiatalokra 

vonatkozóan fogalmazott meg feladatokat és cselekvési irányokat, hanem a pedagógusok 

tekintetében is. Ezek közül a legfontosabb a Rendszeres Pedagógus Műhely létrehozása és 

működtetése, valamint a pedagógus supervisor szolgáltatás meghonosítása volt.  

 

Rendkívül hasznosak szakmai szempontból azok a módszertani műhelyfoglalkozások, melyek 

alkalmat adnak az önképzésre, tapasztalatcserére, együttműködések kialakítására. Ezáltal javul az 

iskolák és a pedagógusok közötti kommunikáció, hatékonyabbá válik az oktatás, a nevelés a helyi 

iskolákban. Ennek megfelelően a kecskeméti közoktatási intézményekben több iskolák közötti 

„városi munkaközösség” működik. Az elmúlt két évben több olyan pályázat is megjelent, amely a 

pedagógusok továbbképzését támogatta. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon pedig minden évben 

megrendezi a HOL-MI drámapedagógiai módszervásárt. 

 

A pedagógus szupervíziót az iskolákban megjelenő egyre súlyosbodó problémák, illetve a 

pedagógusoknál esetlegesen megjelenő kiégési tünetek teszik szükségessé. Helyi civil szervezetek 

pedagógusoknak szervezett képzésein, konferenciáin van lehetőség az iskolákban felmerülő 

problémákat kielemezni, azokra megoldásokat keresni, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelősök munkaértekezletein adódik alkalom ezeket átbeszélni.  

 

 

Pályaválasztás, munkavállalás, lakáshelyzet 

 

A jövő nemzedék Kecskeméten maradásának egyik kulcskérdése a fiatalok munkához jutásában, 

elhelyezkedésében, illetve a felmerülő képzési lehetőségek elérésében való minél eredményesebb 

segítségnyújtás. Ennek érdekében kívánatos az összes témában érdekelt partner hatékony 

együttműködésének kialakítása.  

 

A Kecskeméti TISZK a TÁMOP-2.2.3-09/1-projekt keretében arra vállalkozott, hogy működtesse a 

„Mi a pálya?” pályaorientációs és pályaválasztási központot, ahol számos pályaválasztási és 

pályaorientációs, továbbá karrier-tanácsadási feladatot látnak el a pályázat megvalósítási 

szakaszában. A fenti célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat szakmai támogatásával 2011. 

június 20-án együttműködési megállapodást írt alá a TISZK és a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara. Az együttműködés célja: „Az európai uniós követelményeknek 
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megfelelő olyan életút támogató pályaorientációs rendszer kialakítása Kecskeméten, amelyben az 

iskolai pályaorientáció szerepének fejlesztésére építve, folyamatos szolgáltatás révén diákok és 

felnőttek a legszélesebb információhoz jussanak annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra lépjenek 

és ott eredményesen dolgozzanak. Ennek érdekében a fent említett TÁMOP projekt eredményeire 

építve „Pályaorientációs pilot projekt”-et valósítanak meg. Együttműködésük, a közösen szervezett 

pályaválasztási programok garanciát jelentenek Kecskeméten a pályaorientációs és a 

pályaválasztási tevékenység hatékony végzésére. Ennek első lépéseként a TISZK a 2011/2012. 

tanév indítására megjelentette a ”Mi a pálya?” című pályaválasztási kiadványát, amelyben 

részletesen bemutatják a szakképző intézményekben oktatott szakmákat.  

 

A pályakövetési rendszer, az életút támogató pályaorientációs rendszer kialakítása, a jól koordinált, 

összehangoltan szervezett és az együttműködésen alapuló pályaorientációs, pályaválasztási rendszer 

megteremtése a TISZK-kel és a Kamarával együttműködésben történt a 2011. évben, a 

pályaválasztási börzék, a nyílt napok, üzemlátogatások összehangoltan kerültek megszervezésre a 

cégekkel, a Munkaügyi Központtal, a Kecskeméti Főiskolával és az érintett szakképző 

intézményekkel. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Ifjúsági Cselekvési Tervben célként fogalmazta 

meg azt is, hogy oktatási intézményeiben, képzési rendszerében tovább erősíti azokat a képzéseket, 

amelyek versenyképes tudást és szakmát biztosítanak, így megnövelhetik a fiatalok számára a helyi 

munkához jutás lehetőségeit, ezzel is erősítve a város lakosságmegtartó erejét. 

 

A TIOP-3.1.1-09/1 számú „Keresletvezérelt szakképzés megteremtése a Kecskeméti TISZK 

munkaerő-piaci igények alapján történő infrastrukturális fejlesztésével” című projekt az 

önkormányzat fenntartásában működő szakképző intézmények infrastruktúrájának fejlesztését, a 

gyakorlati képzés korszerű technikai feltételeinek megvalósítását, valamint az eszközkihasználtság 

növekedését szolgálja, illeszkedve a munkaerő-piaci igényekhez. 

 

A szakképzést támogató, a Magyar Kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 

által 2010. november 10-én megkötött megállapodást - a duális szakképzési rendszer bevezetéséről 

– alapul véve a kormányzati szervek megkezdték a képzési rendszer átalakításával kapcsolatos 

munkát, a duális szakképzés német modell szerinti felülvizsgálatát. 

 

Kecskemét dinamikus fejlődését és új lehetőségeit szem előtt tartva, különösen kiemelve a 

Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft. (MBMH Kft.) kecskeméti beruházását - amelyet 

nemzetgazdasági szempontból a Kormány kiemelt jelentőségű beruházásnak minősített, új 

kihívásként és feladatként jelentkezett a kormányzati intézkedések helyi szintű összehangolása.  

 

Az MBMH Kft. vezetősége az átalakítási folyamatok elején a 2011. év során felismerte a megfelelő 

szakember utánpótlás, a munkavállalás esélyeinek növelése és a foglalkoztatás javítása érdekében a 

kormányzati intézkedések jelentőségét, felvette a kapcsolatot a Kecskemét és térségében működő 

cégekkel, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata közreműködését kérte a folyamatok elindításában. 

 

A MBMH Kft.-vel való egyeztetés eredményeként a cég megfogalmazta azt az igényét, hogy a 

közlekedési és gépészeti szakmacsoportba tartozó műszaki szakmák korszerűsítése, új hiányzó 

műszaki szakképesítések indítása szükséges a 2011/2012. tanévben, és az azt követő tanévekben a 3 

éves szakképzés keretében az Önkormányzat fenntartásában működő szakképző intézményekben. 

 

A munkavállalás tekintetében fontos feladatként jelent meg az Ifjúsági Cselekvési Tervben az 

ifjúság vállalkozásra felkészülésének támogatása: az iskolákon belül és kívül kapjon szerepet a 

vállalkozói kompetenciák megismertetése a vállalkozói lét megismerése és megtapasztalása 
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céljából. Ennek kiindulópontjaként az Econventio Közhasznú Egyesület és a Szegedi 

Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara (SZTE GTK) által létrehozott kutatócsoport 

együttműködésével megtörtént a kecskeméti középiskolás fiatalok pénzügyi kultúrájának felmérése. 

Ez a felmérés egy országos kutatási projekt részét képezte, amelynek során 62 középiskola 5734 

diákját kérdezték pénzügyi szokásaikról, kultúrájukról. A kutatás a pénzügyi attitűdvizsgálaton 

kívül tudástesztet is tartalmazott, amelynek kecskeméti eredményei alapján az mondható el, hogy a 

kecskeméti középiskolások összteljesítménye valamivel jobb az országos átlagnál a pénzügyi 

ismeretek terén.  

 

Nemcsak a szakképzést, de a munkavállalás fellendülését is befolyásolta a Mercedes Benz 

Manufacturing Hungary Kft. (MBMH Kft.) kecskeméti beruházása. Maga a gyár és a hozzá 

kapcsolódó cégek is jelentős munkaerő-felvevőként vannak jelen elsősorban a gépjárműiparban és 

hozzá tartozó területeken. 

 

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon évente megrendezi a fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő 

Nyári Munkavállalási Börzét.  

 

Az Ifjúsági Cselekvési Tervben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezte azt a 

szándékát is, hogy a város ifjúság-megtartó képességét fokozza a fiatalok önálló lakáshoz jutásának 

támogatásával is. Ennek érdekében törekszik egy az ifjúság helyzetét és érdekeit szem előtt tartó 

lakáskoncepció és lakásgazdálkodási program kidolgozására. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja a város fiataljainak, fiatal 

házasainak lakáshoz jutását. Az önkormányzati bérlakás-állomány 52%-a nem szociális alapon 

bérbe adott lakás, ebből 186 db lakás található a Szobabérlők Házában, 257 db lakás található a 

Fiatal Házasok Otthonában, 322 db költségelven bérbe adott, 22 db pedig 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 meghatározva, 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 2011-ig folyamatosan csökkent a házasságkötések száma (2009-ben 515, 2010-ben már csak 

417, 2011-ben pedig 396) és ez által nőtt az üresen álló lakóegységek száma, Kecskemét Megyei 

Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy a jövőben olyan gyermeküket egyedül nevelő személyek 

is elhelyezést nyerhetnek, akik megfelelnek a Lakásrendeletben foglalt egyéb feltételeknek. Némi 

remény van a házasságkötési kedv növekedésére, mivel 2012-ben kb. 445-re nőtt a számuk. 

 

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 
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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, mely 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, azonban egyre több az érdeklődő. A támogatás mértékét a Támogatási 

rendelet 300.000,- Ft – 700.000,- Ft között összegben határozza meg. 

 

Év Megítélt összeg 

2009. 17.200.000,- Ft 

2010. 11.800.000,- Ft 

2011. 09.30-ig 4.900.000,- Ft 

  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági 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. A 

munkacsoport havonta ülésezik. 

 

Egészség, mentálhigiéné 

 

Az Ifjúsági Cselekvési Terv egészségüggyel foglalkozó feladatirányai közül az egyik legfontosabb 

és legalapvetőbb, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja – különösen a 

város szegregált területein – 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. Fejlesztőpedagógusok szűrik és kezelik a képesség-részképesség- 

-zavarokkal küzdő tanulókat. 

 

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, aki 

valamelyik kecskeméti közoktatási intézményben tanul. Az önkormányzat ingyenesen biztosítja a 

hármas oltás-sorozat 2. és 3. oltását. További támogatás jár azoknak, akik rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és akiket átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek. A 

lányok a Silgard négykomponensű védőoltásban részesülnek, amely a HPV 6,11,16,18-as típusaival 

szemben közel 100 százalékos védettséget adhat. A három oltásból álló oltássorozat a 

gyógyszertárakban mintegy 90.000 forintért szerezhető be, az önkormányzaton keresztül az arra 

jogosultaknak 15.855,-Ft-ot kellett fizetniük. A 2010/2011-es tanévben 284, 2011/2012-es tanévben 

225, 2012/2013-as tanévben 270 hetedik osztályos leánygyermek igényelte a védőoltást. Az oltásra 
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jogosult gyermekek szülei számára nőgyógyász és gyermekorvos nyújt tájékoztatót a betegségről és 

annak megelőzésének fontosságáról.  

 

Ugyancsak vállalta az Ifjúsági Cselekvési Tervében az Önkormányzat azt, hogy törekszik az 

iskolaorvosi hálózat megerősítésére, különösen a középiskolákban iskolapszichológus 

(iskolapszichológusok) alkalmazására, akikhez a diákok közvetlenül és bizalommal fordulhatnak 

problémáikkal, és alkalmas a veszélyeztetett helyzetű, pl. szorongásos vagy depresszióval küzdő 

gyerekek – és családjaik – kiszűrésére, kezelésére, valamint életvezetési tanácsadásra.  

 

Családok, tanulók pszichológusi segítséget igénybe vehetnek a Nevelési Tanácsadó keretében, de az 

intézmény elsősorban családterápiával, 5-14 éves gyerekekkel, tanulókkal foglalkozik. 

 

A középfokú iskolák közül a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskolában van főállású 

iskolapszichológus, és mentálhigiénés munkacsoport foglalkozik a hozzáforduló tanulókkal. 

 

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban és a Bolyai János Gimnáziumban 

is dolgoznak iskolapszichológusi végzettséggel rendelkező pedagógusok. A Táncsics Mihály 

Középiskolai Kollégiumban egészségügyi végzettséggel rendelkező nevelőtanárt is alkalmaznak. 

 

A Kecskeméti TISZK-ben is alkalmaznak pszichológust, akinek a pályaválasztási, pályaorientációs 

tevékenység az elsődleges feladata.  

 

Kecskeméten gyermekpszichiátriai járóbeteg szakrendelés működik, Gyermek Pszichiátriai Osztály 

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

Népegészségügyi  Hivatal által működtetett Családvédelmi Szolgálat keretében Ifjúsági Tanácsadás 

is van, amelynek legfőbb területei a párválasztás és a fiatalkorúak házasság előtti tanácsadása. 

Kecskeméten működik Család- és Nővédelmi Tanácsadó, mely elsősorban a kismamák terhességét 

kíséri figyelemmel. Kecskeméten ezen felül – az egészségügyi szakellátás keretei között - működik 

Tinédzser Ambulancia és Gyermek Nőgyógyászat is. 

 

Kiemelt feladatirányként fogalmazódott meg az Ifjúsági Cselekvési Tervben a családi életre 

nevelés, az önkép és az önismeret fejlesztésének szükségessége iskolai és iskolán kívüli programok, 

rendezvények keretében.  

 

A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület által 21 éve működtetett „Boldogabb 

családokért” családi életre nevelés program az elmúlt években számos helyi oktatási intézménybe 

eljutott már. A múlt évben 40 intézmény 154 osztályában 3700 diák volt részese a programnak. A 

tanulók körében nagyon népszerűek a „Család-órák”, melyek a családi életre való felkészülést 

segítik. Ezeket az órákat az Egyesület a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

Fiatalkorúak Börtönében, 2011 szeptembere óta pedig az anya-gyermek részlegben is tartja. A 

természetes családtervezés népszerűsítése a fiatalok, jegyespárok és házaspárok körében is folyik. A 

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 Gyermekjóléti Központ is megszólítja a családokat részben a 

szülő-gyermek kapcsolat javítását szolgáló Szülő Csoport működtetésével, valamint az „Élmény a 

család” elnevezésű terápiás táborral, mely 2010 júniusában került megszervezésre. 

 

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a Városi Mentálhigiénés Szakmai Munkaközösséggel együttműködve 

dolgozta ki a Jövőnk építőkockái Kecskeméten projekt keretében megvalósult Fiatalok mentális 
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egészsége elnevezésű egészségvédelmi programot. Ennek keretében 2011 végéig 510 alkalommal 

3900 tizenéves fiatal vett részt ismeretterjesztő foglalkozásokon, irányított csoportos 

beszélgetéseken. A programnak része volt a TIMOTEUS Társaság kapcsolat- és jellemépítő, AIDS- 

és drogprevenciós programja is. Az egészségvédelmi program célja volt, hogy fejlődjék a diákok 

önértékelése, kapcsolatépítési képessége, mérséklődjön körükben a szexuális partnerváltogatás, 

növekedjen a veszélyérzet a kábítószerekkel szemben, valamint a felnőttkorra, a házasságra és a 

családi életre való felkészítés. 

 

A fiatalok testi és mentális egészségének megőrzése nem választható el a szenvedélybetegségek 

elleni küzdelemtől, hiszen ezek gyakran veszélyeztetik a fiatalok egészséges fizikai és lelki 

fejlődését. Éppen ezért az Ifjúsági Cselekvési Terv is nagy hangsúlyt fektetett erre a témakörre. 

 

A 2000 óta működő Rév Szenvedély-beteg Segítő Szolgálat felkérés alapján segít az iskolai 

drogellenes stratégiák kidolgozásában, drogmegelőző programokat tart diákoknak, drogprevenciós 

tájékoztatót tantestületeknek, szülőknek, megjelennek szóróanyagaikkal és személyes tanácsadással 

az ifjúsági szabadidős rendezvényeken, prevenciót folytatnak diákotthonokban bentlakásos 

gyermekvédelmi intézményekben. Számos kiadványuk és szóróanyaguk jelent már meg diákok és 

szülők számára egyaránt. Megelőző-felvilágosító szolgáltatást, azaz elterelést is végeznek, az elmúlt 

évben 48 kecskeméti vett részt a programban. A Rév önsegítő csoportot is működtet. A kecskeméti 

ifjúság drogérintettségének megismerését segítette a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által 

Kecskemét és kistérsége vonatkozásában végzett felmérés, valamint a helyi ifjúságkutatás is. 

Kecskeméten egyedülállóan alacsony a heroin használók száma. A Rév kb. 30 intravénás, peremre 

szorult szerhasználóról tud. Nincs közöttük HIV-es és Hepatitiszes sem, ez is rendkívül jó helyzet. A 

Rév ingyenes szűréseket biztosít. Kecskeméten nincs heroin kínálati piac sem (néha lehet ugyan 

kapni, de nem mindig). Folyik a tűcsere program, többek között ennek is köszönhető ez az 

eredmény. 

 

A Gyermekjóléti Központ prevenciós tevékenysége utcai-lakótelepi szociális munka keretében 

folyó Utcafoci program, melynek célja az utcán csellengő-kallódó fiatalok csoportjainak részére 

hasznos szabadidős programok biztosítása, a kortárscsoportok közötti kapcsolatteremtés a 

testmozgáson keresztül, és az utcai szociális munkásokkal való személyes találkozás lehetőségének 

megteremtése. A program rendkívül népszerű és kedvelt, tavaly 234 gyermek (és széles 

szurkolótáboruk) vett részt a Széchenyivárosban kétszer, a Műkertvárosban egyszer megrendezésre 

kerülő bajnokságokon. Hasonló célokat szolgál a Központ Mini-net programja, mely a 

Széchenyivárosban kedd, csütörtök és péntek délutánonként várja azokat a diákokat, akik segítségre 

szorulnak az iskolai órákra történő felkészülésben, illetve értelmes szabadidős tevékenységeket 

kínál a betérő fiataloknak. 

 

A Gyermekjóléti Központ, a Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztőműhely és a Pártfogó 

Felügyelet közös együttműködésével zajlott a kecskeméti középiskolákban a „NE TEDD” 

elnevezésű program. Ennek keretében az osztályfőnöki órákon kisfilmeket vetítettek lopás, 

drogfogyasztás, prostitúció, játékszenvedély és gyilkosság témakörökben, s a látottakat fel is 

dolgozták a diákokkal közösen. A Központ az általuk gondozott családok bevonásával valósítja meg 

a „Fény és árnyék” közösségi, részben alkotó jellegű programot, melynek szintén jelentős 

ártalomcsökkentő hatása van. 

 

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 Főkapitányság általános 

iskolai prevenciós programja a D.A.D.A., mely a középiskolában ELLEN-SZER néven folytatódik. 
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A Kapitányság munkatársai szintén részt vesznek a D.A.D.A. - oktatásban, és külön drogprevenciós 

órákat is tartanak diákoknak, valamint továbbképzést pedagógusoknak/tantestületeknek. 

 

A Kecskeméti Ifjúsági Otthonban működő Köz-Tér ifjúsági közösségi ponthoz kapcsolódva 

valósultak meg az ADoM II. és az ADoM-KABom Projektek, melyek az aktív drogmegelőzést 

szolgálták a városközpontban csellengő fiatalok körében. Komplex lehetőséget biztosítottak a 

kikapcsolódásra és a kortárs segítőkkel, ifjúsági szakemberekkel való találkozásra.  

A Spartacus Sport és Közösségi Tér „Éjszakai forgatag” elnevezésű rendezvénye szintén 

ártalomcsökkentő program.  

 

A Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Hivatal a középiskolás, a Rév 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a főiskolások kortársképzését végzi. Mivel a drogkipróbálás és a 

drogfogyasztás ezt a két korosztályt érinti leginkább, így a kortárshatásnak a pozitív értelemben 

gyakorolt hatását is érdemes kihasználni ezen a területen.  

 

Kultúra, szabadidő, sport, információs lehetőségek 

 

A városi kulturális és szabadidős szolgáltatások tekintetében az Ifjúsági Cselekvési Terv rögzítette a 

város kulturális intézményeinek és civil szervezeteinek együttműködése és az ifjúsági szabadidős 

programok koordinációja támogatásának fontosságát. Ennek ellenére a városban található kulturális 

és szabadidős szolgáltatások felmérése és egységes regiszterbe gyűjtése nem történt meg, 

ugyanakkor a város kulturális intézményeinek és civil szervezeteinek együttműködése az ifjúsági 

szabadidős programok terén jónak mondható. Mind a Kecskeméti Kulturális és Konferencia 

Központ Nonprofit Kft., mind pedig a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, mint a város közművelődésének 

két meghatározó intézménye, nyitott a civil szervezetekkel való együttműködésre, amit számos 

közösen szervezett program illusztrál. Ezen kívül a Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő 

Műhely által szervezett ifjúsági programokon is rendszeres megjelenési lehetőséget kapnak a civil 

szervezetek. 

 

A fiataloknak nyújtott kulturális szolgáltatások közül az Ifjúsági Cselekvési Terv kiemelt 

fontosságot tulajdonít az alkotóközösségek fenntartásának, különösen fókuszálva a Kecskeméten 

nagy hagyományokkal rendelkező műfajokra, mint például a képzőművészet, zene, színjátszás, báb, 

tánc és animáció. Alkotóközösségek fenntartása terén kiemelt szerepet játszik a Kecskeméti Ifjúsági 

Otthon, a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, valamint a Kálmán Lajos Óvoda, és 

Művelődési Ház Hetényegyházi Művelődési Háza.  

 

A Kecskeméti 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 Kecskeméti Ifjúsági Otthon a Helpi 

Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhellyel és a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztallal 

együttműködve valósítja a 2012-2014. között időszakban meg a „Nyitott kapuk – ifjúságfejlesztés 

Kecskeméten” című, 30 programelemből álló projektet, amely ötvözi az ifjúsági tanácsadó és 

információs munkát és a kompetenciafejlesztő közművelődési programokat. Kiemelt célja, hogy 

segítse a fiatalok társadalmi beilleszkedését, hogy teljes értékű, aktív polgárokká válhassanak.  
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A Kecskeméti Kulturális és Konferencia 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 kultúraközvetítési formák, amelyek eredményeképpen alkotóközösségek 

alakulhattak ki, több nagyszabású projekt elemei között is feltűntek: 

 Jövőnk építőkockái Kecskeméten; 

 Zöld ernyő - kecskemétiek az élhetőbb környezetért; 

 A tanulás élménye projekt; 

 Csiperó Gyermek- és Ifjúsági találkozó. 

 

Az élményszerű, interaktív kultúraközvetítés magas színvonalon valósul meg az átalakult Bozsó 

Gyűjteményben a Dél-Alföldi Operatív Program keretében az „Értékek Élménye - Gyűjtemények 

háza” címmel elnyert pályázatnak köszönhetően. A számos látogatóbarát szolgáltatás mellett a 

projekt során a fogyatékkal élők számára is interaktív szolgáltatások alakultak ki. Az átalakítás 

eredményeként olyan családi programok szervezésére van lehetőség, amelyek keretében a 

gyermekek és szüleik különböző kézműves, művészeti és gasztronómiai foglalkozásokon vehetnek 

részt. 

 

A kultúra és szabadidő vonatkozásában ugyancsak kulcsfontosságú feladatként fogalmazta meg az 

Ifjúsági Cselekvési Terv a tehetséges fiatalok közönség előtti bemutatkozására lehetőséget adó 

rendezvényeinek megőrzését vagy bővítését, kiemelve, hogy a városi kulturális fesztiválok, 

rendezvények keretében helyet kell adni a fiatal tehetségek bemutatkozásának.  

 

A Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja 2011. április 16-án került - hagyományteremtő szándékkal - első 

alkalommal megrendezésre. Célja, hogy segítse a valódi párbeszéd kialakulását a város vezetése és 

az ifjúság minél szélesebb rétegei között. A rendezvénynek az ifjúságpolitikai szakmai konzultáción 

túl nem titkolt célkitűzése az is, hogy lehetőséget biztosítson a helyi tehetséges fiatalok számára a 

nagyközönség előtti bemutatkozásra. Ennek jegyében a délutáni főtéri programok során helyi 

zenekarok, táncprodukciók, animációs alkotások voltak megtekinthetők, valamint itt került sor a 

Fringe Fesztivál közönségdíjainak átadására is. 

 

A Fringe olyan fiatalok részére és közreműködésével szervezett művészeti 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 fiatal tehetségek bemutatkozását szolgálja a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Designed by sorozata, 

vagy az ugyancsak ezen intézmény keretein belül működő Diákgaléria és Musical Stúdió is. 

 

A szabadidős szolgáltatások rendkívül fontos feladataként jelenítette meg az Ifjúsági Cselekvési 
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Terv a nyári szünidő tartalmas eltöltését szolgáló programok megszervezését, céltámogatásokkal 

elősegítve az esélyegyenlőség minél szélesebb körű megvalósulását is.  

 

A nyári szünidő tartalmas eltöltése terén a szülőknek hagyományosan az egyik legnagyobb 

segítséget a Kecskeméti Ifjúsági Otthon szolgáltatásai és programjai jelentik, amelyek közül 

kiemelkedik a TÁMOP - 3.2.11/10/1 kiírás keretében elnyert „KILÁTÓ - Témanapok és témahetek 

a Parádfürdői Ifjúsági Táborban” projekt, amelynek keretében 13 intézményből több mint 1200 

gyermek vett részt a különböző szünidős programokban ingyenesen. 

 

A szabadidős és kulturális szolgáltatások közül külön fejezetben foglalkozott az Ifjúsági Cselekvési 

Terv a közösségi terek kérdésével. Célként fogalmazta meg, hogy minden városrészben - a szatellit 

településeken is - kell, hogy legyen ifjúsági közösségi tér - a szükségletekre alapozva -, amely 

infrastruktúrát és szolgáltatást egyaránt jelent.  

 

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

 Kertvárosi Közösségi Tér: A Kertvárosi Közösségi Tér (Mártírok útja 29.) épületén belül 

kapott helyet. 2010 novemberétől kezdte meg a működését. A látogatók először az iskola 

tanulóinak köréből kerültek ki, de egyre többen kaptak hírt a környékbeli fiatalok közül. 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…). 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. 

 Eleven Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér: A HELPI széchenyivárosi működésének 11. 

évében, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával foghatott hozzá a 

Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér kialakításához. Az intézmény (szakmai partnereivel 

közös döntése értelmében) a szolgáltató helyet a Széchenyi sétány 11. szám alatti bérelt 

ingatlanban hozta létre. 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 Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi 

Tér. 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 az ELEVEN-t 

fenntartó HELPI. Az önkormányzattól céltámogatásként kapott forrás ugyanis csupán a 

bérleti díj és a rezsiköltségek kifizetésére elegendő. 

 KÖZ-Tér: 2007 óta működik sikeresen a Kecskeméti Ifjúsági Otthon épületének 

pinceklubjában. Főként az utcai csellengés ellenpólusaként, drogprevenciós jelleggel 

működik Kecskemét városközpontjában. Számos hátrányos helyzetű, mentálhigiénés 

problémával küzdő fiatal látogatja, hiszen a térnek közösségteremtő ereje van. Az elmúlt 

évek során sikeres forrásteremtő munka eredményeként komoly szakmai és infrastrukturális 

fejlesztés ment végbe a közösségi térben.  

 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 
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programoknak köszönhetően a fiatalok is tartalmasan tölthetik el szabadidejüket. A 

Hunyadivárosi Közösségi Ház területén fiatal családok 2012-ben közösségi kertet hoztak 

létre. 

 Hetényegyházi Ifjúsági Közösségi Tér: lehetőséget biztosít a városrészben élő fiatalok 

számára az iskola utáni szabadidő eltöltésére kulturált környezetben, illetve a spontán 

együttlétek kialakítására és a kreatív tevékenységek gyakorlására. Játékos beszélgetések 

keretében mód nyílik a 10-14 éves korosztály számára a kamaszkor problémáinak kötetlen 

megbeszélésére, valamint tanácsadásra és információk biztosítására is a korosztályt érdeklő 

témákban.  

 Malom Társalgó: a Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület működteti a 

kecskeméti Malom Plázában. A bevásárló központ harmadik emeletén erre a célra kialakított 

helyiségben, közösségi térben olyan szolgáltató jellegű programok kapnak helyet, amelyek 

számot tarthatnak a célközönség, vagyis az ott megforduló fiatalok érdeklődésére. A 

Társalgóban lehetőség van internetezésre, tanácsadó tevékenységekre, valamint olyan 

kötetlen beszélgetésekre is, amelyeken híres sportolók, valamilyen területen már 

eredményeket elért fiatalok is részt vesznek példaképül állítva a beszélgetésben részt vevők 

elé. 

 

Ezen ifjúsági közösségi terek támogatására a Városi Támogatási Programon keresztül, valamint 

közvetlenül, a közösségi terek működtetésének támogatására elkülönített összegből nyílt lehetőség.  

 

Megjelent az Ifjúsági Cselekvési Tervben célkitűzésként az „Ifjúságbarát szórakozóhely” mozgalom 

indítása annak érdekében, hogy a fiatalok biztonságos és kulturált körülmények között 

szórakozhassanak. Az Ifjúsági Munkacsoport javaslata az, hogy az Önkormányzat hozzon létre egy 

saját, ifjúságbarátként működő intézményt, szórakozóhelyet.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a kerékpáros 

közlekedés kultúrájának fejlesztése, a biztonságos kerékpáros közlekedés kialakítása, az egészséges 

életmód népszerűsítése és a természetes környezet megóvása céljából szervezte meg a „Féken 

tartott lendület” elnevezésű kerékpáros nyílt napot. A főtéri rendezvény számos 

programlehetőséggel (kerékpáros kaszkadőr bemutató, kerékpáros felvonulás, KRESZ sátor, 

tesztkamion, kerékpáros ügyességi akadálypálya stb.) várta a fiatalokat. A program kiegészült egy 

fotópályázattal, melynek alkotásaiból a „Múzeumok éjszakája” délutánján kiállítást szerveztek a 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épületében. 

 

Hangsúlyos elemként fogalmazódott meg az Ifjúsági Cselekvési Tervben a szabadidő eltöltésének 

egyik leginkább támogatandó módjaként a tömegsport területe, például a városi szintű családi 

sportversenyek szervezése és megrendezése.  

 

Kecskeméten városi szintű családi verseny elsősorban utcai futóversenyek formájában szerveződik. 

Az elmúlt időszak legnagyobb versenyei a Vásárhelyi Félmaraton és Családi Futófesztivál, a K&H 

Olimpiai Futónap, a Hírös Félmaraton, a Rotary Futás, a Szilveszteri Futás, valamint a Domb Futás 

versenysorozat voltak. Családi programok esetén meg kell említeni az Olimpiai Ötpróba London 

2012. elnevezésű programot, mely eseménysorozat Kecskeméten négy sportágat - gyalogtúra, futás, 

kerékpározás, úszás - ölelt fel. A Kecskeméti Nagy Sportágválasztó két napos rendezvény 2010-

2011-ben 3-4 ezer látogatóval került megrendezésre. A fiatalok mintegy 40 sportággal 

ismerkedhettek meg, illetve próbálhatták ki egy időben egy helyen a sportolás különféle 

lehetőségeit. Bár az idei évben elmaradt a program, a következő évi szervezés már folyamatban 

van. 
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A családok rendszeres látogatói a városi szintű bajnokságoknak – Városi Kispályás Labdarúgó 

bajnokság, Városi Asztalitenisz Bajnokság – ahol egy helyen, egy időben sportolhatnak a 

bajnokságban résztvevők családtagjaikkal. Szintén ebbe a körbe tartoznak a családi nyílt túrák, 

melyek egynapos időtartamban havi rendszerességgel kerülnek lebonyolításra. A felsoroltakon kívül 

időközönként családi sportprogramot biztosítanak a munkahelyi vagy szakmai közösségi 

(Közszolgálati Sportnap) sportnapok. 

 

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. Sajnos 

a rendezvények többségének lebonyolítása olyan költségekkel jár (létesítménybérleti-, útvonal 

biztosítási-, bírói díjak), melyeket a résztvevők és a sportszervezetek egyre nehezebben teremtenek 

elő. 

 

Konkrét célkitűzésként jelent meg az Ifjúsági Cselekvési Tervben a futó-útvonal és egyéb sportcélú 

létesítmények kialakítása a Szabadidőparkban, illetve a városrészekben. Kecskeméten jelenleg alig 

található mindenki számára nyitott, szabadidősport céljára használható, megfelelő minőségű 

sportlétesítmény. Az e célú létesítmények kialakítására leginkább alkalmas terület a 

Szabadidőközpont, illetve a Csalánosi Parkerdő. Próbálkozások korábban mindkét helyszín 

esetében voltak (erdei tornapálya, futóútvonal), de a létesítmények tönkrementek, használhatatlanná 

váltak.  

 

A Szabadidőközpont minden tekintetben (helyszín, környezet, terület) a legalkalmasabb helyszín 

lehetne szabadidősport célú létesítmények elhelyezésére. Itt kialakításra kerülhetne műfüves 

multifunkcionális sportpálya, futópálya, télen sífutópálya, extrém sport park (BMX, görkorcsolya, 

gördeszka, mászótorony, stb.), evezőspálya, valamint számos egyéb sporttevékenységnek adhatna 

otthont (tájékozódási futás, kerékpársportok). Örvendetes, hogy a Rákóczi úti revitalizáció során a 

Vasútkertben kialakítottak gördeszka pályát. 

 

Városrészi sportcentrum kialakítására kiemelkedően jó példa a Melinda utcai sportpark, melyet a 

városrész lakói hoztak létre és folyamatosan karban tartanak. Kiemelkedő szerepe lehetne a Lánchíd 

Utcai Általános Iskola melletti területnek, amely azonban félkész állapotban alig néhány sportágat 

tud kiszolgálni. Valamelyest javított a létesítmény ellátottság területén az oktatási intézményekben 

átadott két műfüves labdarúgópálya, melyek igénybevétele sajnos korlátozott. 

 

Felvetődött feladatirányként a nyitott sportpályák működtetése is tanítási időn kívül és hétvégén. 

Nyitott sportlétesítmények akciókra korábbi években – váltakozó sikerrel - több esetben is sor 

került. A 2008. és a 2009. években a téli és a tavaszi szünetekben nyitva tartó létesítmények 

üzemeltetéséhez érkezett támogatás. A téli időszakban három, a tavaszi időszakban pedig két 

létesítmény nyitva tartását sikerült finanszírozni. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta törekszik arra, hogy a szabadidő hasznos 

eltöltésére lehetőséget biztosítson közoktatási intézményeiben az arra igényt tartó gyermekek, 

tanulók számára. Ennek jegyében a 2011. év folyamán a következő intézmények, illetve egységeik 

vettek részt a nyári sportlehetőségek biztosításában:  

 Belvárosi Óvoda és Általános Iskola 

 Corvina Óvoda és Általános Iskola 

 Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház 
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 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola. 

 

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a létesítmények nyitvatartása és egy biztonsági 

személy jelenléte nem jár a sportolók számának növekedésével. Szervezett programokat (mini 

bajnokságok, versenyek, bemutatók, foglalkozások) kell biztosítani, melyet felvállalhat egy olyan 

sportszervezet, amely rendelkezik megfelelő képzettségű sportszakemberekkel, edzőkkel. A nyitott 

létesítmény programok sikerének – a szervezési oldalon túl – lényeges eleme a rendelkezésre álló 

anyagi források mértéke, amely a legszükségesebb ráfordítás esetén is jelentős összeget tesz ki. 

 

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 Szent István-városi 1/A címen a Kecskeméti Skatepark, ahol magas színvonalú 

eszközfelszereltséggel várják a gördeszkásokat, görkorcsolyásokat és BMX-eseket egész évben. A 

parkban található Magyarország legnagyobb fixen telepített félcsöve, ezen kívül egy 530 

négyzetméteres aszfaltozott pálya is várja a sportolókat, valamint számos speciális extrémsport-

eszköz. Ezek az elemek mozdíthatók, nem idényjellegűek, így az 500 négyzetméteres fedett 

épületben a hideg napokon is biztosított a sportolás lehetősége. A Széchenyivárosi Általános Iskola 

Lánchíd Utcai Általános Iskolája tornatermében a Yellowstone Szabadidősport Egyesület 

szervezésében egy másik extrémsport művelésére, a falmászásra van lehetőség. A fiatalok 

önszerveződő programjaként jelent meg a Game of Skate és Ollie verseny, amelyen gördeszkás 

fiatalok mutatták meg tudásukat. 

 

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 2006-ban alakult Hírös Ejtőernyős és Hőlégballon Sport Egyesület vállalja kezdők ejtőernyős 

oktatását, valamint hőlégballonos repülések megszervezését.  

 

A szabadidő, kultúra és sporttevékenységek, valamint minden egyéb ifjúságot érintő információ 

publikálását 2011-től segíti a városi ifjúsági honlap (www.kecskegida.hu), amelyen megtalálhatók 

ifjúsági és civil szakmai szervezetek, intézmények hírei, eseményei. A város hivatalos honlapján 

(www.kecskemet.hu) ugyancsak található ifjúsági link, amit az Önkormányzat munkatársai 

folyamatosan frissítenek. 

 

Az online információs felületek mellett elkészült az Élet útmutató aktualizált száma a Helpi 

Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely és a TÉR Ifjúságsegítő Egyesület önkéntes 

segítőinek közös szellemi termékeként. A változtatásra azért volt szükség, mert a megújult 

kormányzati munka következtében annyi területen történt jelentős változtatás, amit csak egy 

átfogóbb, nagyobb lélegzetű kiadvány keretében lehetett sikeresen kommunikálni. A kézikönyv így 

abszolút jó időzítéssel jelent meg, tartalma hiánypótló, segíti a központi és helyi önkormányzati 

kommunikációt is, ugyanakkor 2011 novembere óta további változtatások léptek érvénybe, amelyek 

miatt bizonyos fejezeteiben máris felül kell vizsgálni a kiadványt. 2010-ben és 2011-ben a 

Kecskeméti Ifjúsági Otthon elkészítette a saját nagyszabású kiadványát, melyben összegyűjtötte a 

vakációs programokat, ajánlatokat. 

 

Fontos feladatként jelent meg az információ „házhoz szállítása”, vagyis a városrészi információs 

http://www.kecskegida.hu/
http://www.kecskemet.hu/
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pontok létrehozása a már meglévő/kialakított közösségi terekben. Ennek értelmében a hat ifjúsági 

közösségi térben találhatók ilyen információs pontok. Ezeken felül a Helpi Kecskeméti Ifjúsági 

Iroda és Fejlesztő Műhely is végez ilyen jellegű információs és tanácsadói szolgáltatást immár 22 

éve.  

 

A Kék-vonal Gyermekkrízis Alapítvány a VELUX Alapítvány, a Microsoft és Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata támogatásával az Inter Compter Clubhouse hálózat magyarországi 

tagjaként 2012. szeptember 28-án új klubházat nyitott Kecskeméten a Batthyány u. 33-37. szám 

alatt 154 négyzetméteres területen. A Komputer Klubházat a fiatalok  ingyenesen látogathatják, s ott 

mentorok segítségével tanulmányozhatják, és sajátíthatják el a legkorszerűbb számítógépes 

programokat. A Klubház munkatársainak célja, hogy a nehezebb sorsú fiatalok a megszerzett tudás 

mellett megélhessék a közösségi munka támogató erejét, és a tanulás fontosságát. Az Önkormányzat 

és az Alapítvány együttműködésének eredménye egy olyan ifjúsági közösségi tér létrehozása, amely 

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

fiataloknak, s ahol az alkotás és a csapatjáték eredményeképpen erősödik a fiatalok önbizalma, 

jövőképe és személyisége.  

 

Az információ-megosztás, terjesztés egyik legnépszerűbb formája a Facebook, amely a 

leglátogatottabb közösségi oldallá nőtte ki magát az elmúlt évek során, s ezért egy jelentős 

tájékoztatási eszköz is a fiatalok elérhetőségét tekintve. 

 

Érdekérvényesítés, érdekképviselet 

 

Hangsúlyos elemként jelent meg az igény egy ifjúsági fórum megrendezésére évente az ifjúsággal 

való párbeszéd érdekében, amelyen az Önkormányzat tájékoztatja a város fiataljait, a fiatalokkal 

foglalkozó intézményeket, szervezeteket a korosztályt érintő terveiről, intézkedéseiről. 2011-ben 

került hagyományteremtő szándékkal először megrendezésre a Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja, 

amelynek keretében sor került a délelőtti szakmai program részeként a Városháza dísztermében egy 

ifjúsági fórumra, amelyen a város vezetése részéről részt vett Katonáné Szabó Gabriella 

ifjúságügyekért is felelős alpolgármester asszony, illetve Mák Kornél oktatási feladatokkal 

megbízott alpolgármester úr is. Ez a fórum 2012-ben is megismétlődött, immáron kiegészülve az 

ifjúsági szakma jeles helyi képviselőivel is.  

 

Az Ifjúsági Cselekvési Terv aktualizálásában ugyancsak aktív szerepet játszottak a fiatalok, hiszen a 

szakmai munkát végző munkacsoportok mindegyikébe meghívást nyert 1-1 fő középiskolás a 

diákönkormányzatok részéről, illetve 1-1 fő főiskolai hallgató a hallgatói önkormányzatok, valamint 

az ifjúságsegítő hallgatók részéről. Az ifjúság és az Önkormányzat közötti aktív párbeszéd 

lehetőségeit segítik a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó ifjúsági 

referensek is. 

 

Természetesen fontos feladat volt az Ifjúsági Cselekvési Tervben a célzottan ifjúsági feladatokat 

ellátó intézmények és szolgáltatások megerősítése is. A kitűzött cél a költségvetésben a város 

ifjúsági intézményei számára célirányosan megnevezett összegek rendelkezésre bocsátása mellett 

elsősorban a Városi Támogatási Programon keresztül valósul meg 2011 óta. Az Ifjúsági Programok 

megvalósítására kiírt pályázati felhíváson keresztül 2011-ben összesen 17.927.250,-Ft, 2012-ben 

ifjúságot érintő programokra 20 millió forint került támogatásként kifizetésre.  

 

A fiatalok demokráciára való nevelésének egyik legalapvetőbb eszközeként jelent meg a Cselekvési 

Tervben a diákvezető képzés – diák-önkormányzati képviselők készségfejlesztő programjainak 

megvalósítása. Ennek jegyében a következő események, programok kerültek megrendezésre: 
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 Kecskeméti Diákönkormányzatok Fóruma 

(2010. március 30. Helyszín: Katona József Gimnázium – Oktatási és Kulturális 

Minisztérium támogatása  

2011. március 8. Helyszín: Kocsis Pál Szakközépiskola és Szakiskola) 

 Fantasztikus Négyes – Gyermek és Ifjúsági Alap támogatása 

(2010. április 29 - május 31.) 

 Kecskeméti Városi Diákönkormányzat népszerűsítő programja – Városi Támogatási 

Program 

(2011. november - december) 

 

Az érdekképviselet és érdekérvényesítés jelentős színtere lett a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal 

és a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Ifjúsági Munkacsoportja is.  

 

Ifjúsági mobilitás, nemzetközi szervezetek 

 

Az Ifjúsági Cselekvési Terv alapvető célkitűzése e terület vonatkozásában az idegennyelv-oktatás 

fejlesztése volt a társadalmi mobilitás érdekében, hiszen mind a továbbtanulás, mind az 

elhelyezkedés területén mára szinte alapkövetelmény az idegen nyelv ismerete, használata. Ezzel 

összefüggésben megfogalmazódott a nyelvtanulás és gyakorlás mellett az iskolán kívüli nem 

formális tanulási lehetőségek támogatása is, hiszen ezek hozzájárulnak a személyiségfejlesztés, a 

munkavállalás sikerességéhez, valamint segíthetnek megelőzni a xenofóbia kialakulását is a fiatalok 

körében. Ilyen nemformális tanulási lehetőségeket kínálnak például a Eurodesk, a Fiatalok 

Lendületben Program, az Európai Önkéntes Szolgálat vagy a Nemzetközi Csereprogram Alapítvány 

által kínált lehetőségek. 

 

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

Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, a Kecskeméti Főiskola, valamint az Európa Jövője 

Egyesület, amely a Csiperó Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megszervezésével évtizedek óta 

szolgálja az európai és Európán kívüli fiatalok kultúrán keresztüli kapcsolatfelvételének ügyét. 

 

A Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztőműhely nemzetközi tevékenységével kapcsolatban a 

következő adatokkal szolgált az elmúlt évek viszonylatában:  

 

2009-ben 

Önkéntesség: 

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) külföldön: 5 fő, összesen 36 hónap; 

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) a Helpi-ben: 3 fő, összesen 11 hónap. 

 

Ifjúsági csereprogram: 

Törökország, 9 fiatal, 18-25 év közöttiek, 7 nap; 

Franciaország, 8 fiatal, 18-25 év közöttiek, 8 nap; 

Ciprus, 12 fiatal, 18-25 év közöttiek, 7 nap. 

 

Külföldi képzésen, tréningen vett részt: 5 fő 18-25 év közötti fiatal. 

 

2010-ben 

Önkéntesség: 

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) külföldön: 7 fő, összesen 52 hónap; 

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) a Helpi-ben: 2 fő, összesen 11 hónap. 
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Ifjúsági csereprogram: 

Románia, 6 fiatal, 18-25 év közöttiek, 7 nap; 

Ausztria, Innsbruck, 5 fiatal, 18-25 év közöttiek, 8 nap. 

 

Külföldi képzésen, tréningen vett részt: 16 fő 18-25 év közötti fiatal. 

 

2011-ben 

Önkéntesség: 

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) külföldön: 5 fő, összesen 51 hónap; 

EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) a Helpi-ben: 5 fő, összesen 16 hónap; 

Solidarités Jeunesses: 1 fő, 12 hónap; 

Diakóniai év: 1 fő, 12 hónap; 

Global Education Network Program: 1 fő, 4 hónap; 

II. Youth Convention on Volunteering, 3 kecskeméti fiatal vett részt Brüsszelben, önkéntes 

segítőként, 1 hét. 

 

Ifjúsági csereprogram: 

Észtország, Maidla, 12 fiatal 15-25 év közöttiek, 7 nap; 

Spanyolország, Villa del Rio, 4 fiatal, 18-25 év közöttiek, 7 nap; 

Franciaország, Metz, 7 fiatal, 18-25 év közöttiek, 7 nap. 

 

Külföldi képzésen, tréningen vett részt:11 fő 18-25 év közötti fiatal. 

 

A Kecskeméti Főiskola tájékoztatása szerint a hallgatók LLP Erasmus tanulmányi és gyakorlati 

ösztöndíjakkal, illetve egyéb Comenius pályázatok keretében jutnak ki külföldre. A külföldről 

érkező hallgatók is kizárólag Erasmus incoming státusszal rendelkeznek.  

 

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

csereprogramok, valamint a testvérvárosi programok.  

 

Az Uniós ismeretekről, munkavállalási lehetőségekről ad bővebb tájékoztatást a Bács- Kiskun 

Megyei Katona József Könyvtárban működő Europe Direct Pont. 

 

 

Társadalmi részvétel, civil szervezetek 

 

A fiatalok társadalmi részvételének tekintetében az Ifjúsági Cselekvési Terv az önkéntesség 

népszerűsítésére helyezte a legnagyobb hangsúlyt. A rögzített célkitűzés az volt, hogy ifjúsági 

önkéntesek szakképzettséget nem igénylő, segítő feladatokat végezzenek el lakókörnyezetükben, 

akciókban vegyenek részt (többek között az idősgondozásban, a hajléktalan ellátásban, a kortársak 

mozgósításában, a korrepetálásban, valamint civil kezdeményezésekben való részvételen keresztül). 

 

A kecskeméti ifjúsági önkéntes szolgálatok közül az egyik legrégebben működő és legfontosabb a 

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (akkor még Ward Mária Leánygimnázium) 

által elindított szeretetszolgálat program. A programban nyolc- és négyosztályos gimnáziumban 

tanuló diákok egyaránt részt vettek a 9-10. évfolyamból. Maga a program egy felkészítő szakaszból, 

illetve a konkrét szolgálatból áll. A felkészítés során beszélgetés és szituációs játékok formájában 

dolgozzák fel a gyerekek és segítőik az adott témákat, amelyek közül szabadon lehet választani 
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(többek között idősek gondozása, közösségi vagy egyéni foglalkozás Családok Átmeneti 

Otthonában vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekekkel, mozgássérültek 

látogatása, szenvedélybeteg-gondozókkal való együttműködés, beteg édesanyák segítése a 

házimunkában). Ugyancsak a felkészítés része az intézménylátogatás, amelynek során a 

terepmunkára készítik fel a gyerekeket. 

 

A féléves felkészítést követi a féléves önkéntes szolgálat, amely heti egy óra időtartamot vesz 

igénybe. A tapasztalatok rendkívül jók: a gyerekek felelősségérzete nő, értékrendjük változik, 

jártasak lesznek a választott témában, önértékelésük javul azáltal, hogy képesek megoldani olyan 

feladatokat, amelyekre előzőleg képtelennek tartották magukat.  

 

Az ifjúsági önkéntesség mind szélesebb körben való elterjesztésének másik „zászlóshajója” a 

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület, amelynek szervezésében került 

megrendezésre a Főként Önként vetélkedő, amelyben iskolák kerülnek mozgósításra. A vetélkedő 

keretein belül önkénteseket foglalkoztató szervezeteket mutattak be az iskoláknak. Fontos eleme az 

ifjúság önkéntes tevékenységre való ösztönzésnek a „72 óra kompromisszumok nélkül” című, az 

önkéntesség népszerűsítését célzó kampány, mely az Ökomenikus Ifjúsági Iroda által koordinált 

országos megmozdulás. A program alatt a fiatalok különböző szociális, környezetvédelmi, 

fejlesztéspolitikai tevékenységeket valósítanak meg (különösen játszóterek felújítása, kulturális 

műsorok szervezése, erdőtakarítás, színdarabok bemutatási idősek, fogyatékkal élők számára, 

ételosztás hajléktalanoknak), és mindezt a történelmi egyházak ifjúsági és diakóniai képviseletének 

(Caritas, Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat) partneri együttműködésével. Kecskeméten a 

Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye ifjúsági referense fogja össze a programot református 

lelkészekkel együttműködve. 

 

A gyermekek és fiatalok szocializációjának egyik legfontosabb terepe korosztályi sajátosságaikból 

kifolyólag a játszótér, ezért az Ifjúsági Cselekvési Terv célul tűzte ki játszóterek építését, illetve 

játszóterek örökbefogadását.  

 

A Kecskemét területén 2010-2012 között megvalósult játszótéri beruházásokat az alábbi táblázat 

szemlélteti: 

 

 

A beruházás helyszíne A beruházás költsége 

Hetényegyházi játszótér 4.291.250 Ft 

Hitel-Világ-Akadémia úti játszótér 3.569.912 Ft 

Katonatelep, Lombos utcai játszótér 300.000 Ft 

Kiskert téri játszótér 8.256.727 Ft 

Mészáros Lázár téri játszótér 4.798.111 Ft 

Latabár Kálmán téri játszótér 

környezetrendezése 

280.000 Ft 

Guba parki játszótér 1.310.000 Ft 

Kiskert téri játszótér körüli kerítés kialakítása, 

javítása 

738.000 Ft 

Mátis Kálmán utcai játszótér 7.388.996 Ft 

Sás-Moha-Berek utcai játszótér 7.492.860 Ft 
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Vajda-Bajza-Reviczky utcai játszótér 12.451.736 Ft 

Gyenes téri játszótér 14.976.308 Ft 

Melinda utcai játszótér  4.760.430 Ft 

Bagi László utcai játszótér 6.887.700 Ft 

Hétvezér utcai játszótér 871.768 Ft 

Méntelek, Körtefa utcai játszótér 11.479.204 Ft 

Újvidék téri játszótér  871.768 Ft 

Fáklya-Győzelem utcai játszótér  11.479.204 Ft 

Kodolányi-Ferenczy utcai játszótér  9.133.636 Ft 

Rüsselsheimi játszótér  281.875 Ft 

Nádasdy utcai játszótér  849.063 Ft 

Vajda-Bajza-Reviczky utcai játszótéren fitnesz 

eszközök, javítás 

9.133.636 Ft 

Bagi László utcai játszótéren fitnesz eszközök 1.898.138 Ft 

Rüsselsheimi játszótéren fitnesz eszközök 2.000.000 Ft 

Összesen: 24 beruházás  Összes költség: 113.149.350 Ft 

 

Fontos megjegyezni, hogy a fenti beruházások döntő többsége Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának önálló finanszírozásában valósult meg. Ez alól kivétel a hetényegyházi és a 

Gyenes téri beruházás, amely állami és önkormányzati vegyes finanszírozásban jött létre.  

 

A társadalmi részvétel és felelősségvállalás növelésére kitűnő alkalmat szolgáltathatnak azok a civil 

szervezetek, amelyek elkötelezettek a gyermekek és a fiatalok iránt, és amelyek színvonalas 

programokkal segítik az ifjúság kulturált, értékes és hasznos szabadidős kikapcsolódását.  

 

Mind az Ifjúsági Koncepció, mind pedig az Ifjúsági Cselekvési Terv stratégiai partnerként kezeli és 

nevesíti azokat a civil szervezeteket, amelyek segítik a hasonló gondolkodású fiatalok értelmes 

szabadidős kikapcsolódását. 2011. május 9-én jött létre Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal között az az együttműködési megállapodás, 

amelynek célja, hogy a 2010. évben megalakult Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal tagjaként 

nyilvántartott, a helyi ifjúságpolitikában részt vállaló, Kecskemét területén működő civil 

szervezetek, intézmények és az Önkormányzat között kialakult kapcsolatrendszert, együttműködési 

mechanizmusokat tovább erősítse, a kapcsolattartást szervezettebbé tegye és tartalmát pontosítsa. 

Ugyanez a dokumentum alapelvként fogalmazza meg a felek közötti kölcsönösségen és bizalmon 

alapuló viszonyt is. 

 

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

fontos civil partnere az 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 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006-ban hozta létre a Kecskemét 
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Ifjúságáért Díjat. Ebben azok a személyek vagy munkacsoportok részesülhetnek az eredeti kiírás 

értelmében, akik veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű gyermekek segítésében, valamint a 

gyermekek testi vagy lelki egészségének kiemelt elősegítésében közreműködnek. 2010 óta létezik 

az Ifjúság a Közösségért Díj, amit évente egy személy vagy munkacsoport kaphat meg, a fiatalok 

öntevékeny, más közösségek számára is példamutató munkájának elismeréseként.  

 

 

Környezetvédelem, környezettudatosság 

 

A környezettudatos szemlélet kialakítása, az ezzel összefüggő kampányok megszervezése fontos 

célkitűzésként jelent meg az Ifjúsági Cselekvési Tervben. Iskolai témanapok, mikro projektek, 

városrészi napok, munkahelyi informális képzések, ifjúsági tábor, lakossági tanácsadó hálózat 

fejlesztése, öko-falvakba tett kirándulások jelentek meg feladatirányokként. 

 

A környezettudatos szemlélet kialakítása terén a legnagyobb szabású akció a „Zöld ernyő-

kecskemétiek az élhetőbb környezetért” projekt volt a Kecskeméti Ifjúsági Otthon koordinálásában. 

A projekt célja a lakosság figyelmét felhívó, tájékoztató, cselekvésre ösztönző kampány 

megvalósítása a fenntartható fejlődés, a környezettudatos magatartás érdekében. A projekt során 

megvalósuló események és kiadványok törekedtek arra, hogy meggyőző, interaktív formában, 

megtapasztalható módon mutassák be a környezettudatos magatartás cselekvési alternatíváit.  

 

A Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája már 20. éve dolgozik a „Körlánc Környezeti Nevelési 

Programmal, 5 éve rendszeresen szerveznek a város pedagógusai számára környezettudatos 

konferenciákat a vásárlói szokások, vásárlói magatartás és fenntarthatóságra nevelés témakörökben. 

Első alkalommal rendezték meg 2012-ben a Zöld óvoda-térségi hálózat elnevezésű konferenciát, 

melyre szülők és civil szervezetek is meghívást kaptak. A szülők bevonása a már 15 éven keresztül 

folyamatosan meghirdetésre kerülő újrahasznosítási pályázatok formájában történik.  Ugyanennyi 

ideje rendezik meg az óvodásoknak a Környezetvédelmi Világnapot, s partnerei voltak a 

Kecskeméti Ifjúsági Otthonnak a „Zöld ernyő” projekt megvalósításában. Az óvodában 

napkollektor működik és folyamatban van tanösvény kialakítása, melyet elkészülését követően 

látogathatóvá kívánnak tenni a város óvodásai számára. A megújuló energia működését pedig 

játékokon keresztül szeretnék szemléletessé tenni számukra. 

 

A környezettudatos szemlélet formálását célozta az Önkormányzat azon döntése is, hogy 

Kecskeméten bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés. Ehhez kapcsolódik a Nyitott Szemmel 

Egyesület által meghirdetett „Tapossa laposra!” akció is, amelynek keretében a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola diákjai csatlakoztak a szelektív hulladékgyűjtési mozgalomhoz. 

 

A város bekapcsolódott a „Kapcsold ki!” energiatakarékossági szemléletformáló kampányba is, 

ahol a szervezők nemcsak a lakosságot szólították meg, hanem az Önkormányzatot és annak 

intézményeit is. Hagyományos rendezvény az Autómentes Nap is, amelyben Kecskemét szintén 

részt vesz. 

 

Fontos környezettudatos szemléletformáló kampány volt az Önkormányzat szervezésében 2012 

tavaszán megvalósuló Zöld Karika Program is. A program célja a hétköznapi öko-tudatosság 

népszerűsítése volt ismert kecskeméti sportolók segítségével, rámutatva ezzel a környezettudatosság 

és a sportos, egészséges életmód kapcsolatára is. A program azt a szemléletmódot erősítette, hogy 

az egyén maga is tehet a környezete fenntartásáért, rajta is múlik, hogy Földünk a jövőben is élhető 

maradjon. A programsorozat 5 helyszínen valósult meg, több mint 400 felső tagozatos gyermek 
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részvételével. A sportolókon kívül kiemelkedő szakmai partnere volt a programnak a Kecskeméti 

Ifjúsági Otthon is. 

 

A környezetvédelem jeles napjai (Autómentes Nap, Energiatakarékosság világnapja, Madarak – Fák 

Napja, Környezetvédelmi Világnap, Erdők hete) keretében interaktív módon kerülnek bemutatásra 

az ivóvíz megőrzésének fontossága, a biológiai sokféleség jelentősége, a gyógynövények 

hasznossága és a madárbarát kert kialakításának lehetőségei. A kecskeméti iskolák körében 

keresetté vált a Zöld iskolai napok keretében megvalósult programok és Zöld ernyő klub tematikus 

előadásai. 

 

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. Jelenleg 

folyamatban van a tábor infrastrukturális fejlesztése, melynek eredményeként új oktatóteremmel, 

szemléltető eszközökkel gyarapodik, és sor kerül az „égbenyíló terem” oktatóanyagainak 

fejlesztésére. 

 

A környezettudatos magatartás kialakításának kézenfekvő és élményszerű formája az erdei iskola, 

az iskolapadban szerzett ismeretek megtapasztalása a falak nélküli tanteremben, a természetben. 

Ezzel összefüggésben az Ifjúsági Cselekvési Terv szükségesnek tartotta, hogy Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a rendelkezésére álló eszközökkel motiválja és támogassa az iskolákat, 

hogy pedagógiai programjukban teret adjanak az erdei iskolának. 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága 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 szervezi és részese 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. A középiskolások és a felnőttek részére 2011-ben tematikus filmvetítéseket 

szerveztek, korábban Természetvédelmi szabadegyetem címmel tartottak klubot. 2012-ben Ötórai 

Zöldtea címmel rendeznek főleg természeti kérdésekkel foglalkozó klubfoglalkozásokat. 

Erdei iskolai programokon a 2010/2011. tanévben a következő kecskeméti iskolák, szervezetek 

vettek részt: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája, ÁFEOSZ, 

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Béke Általános Iskolája, Kecskeméti Humán Középiskola, 

Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája, Nyíri Úti Speciális Iskola, 

Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Vásárhelyi Pál Általános Iskolája, 

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Damjanich Általános Iskolája, Belvárosi Óvoda és Általános 

Iskola Zrínyi Ilona Általános Iskolája, Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 

Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája, SOS-

Gyermekfalu, valamint a helvéciai Wéber Ede Általános Iskola és Feketeerdői Általános Iskola. A 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága érdeke, hogy minél több kecskeméti iskolás menjen az erdei 

iskoláikba. Ennek egyszerű oka, hogy az itt élők minél jobban megismerjék lakóhelyük környezetét, 

ami olcsó az iskoláknak is. Folyamatosan lehetséges a kapcsolattartás az iskolákkal az erdei iskolai 

program után is, hogy könnyen tudják segíteni az iskolák környezeti nevelési programjainak 

megvalósulását. Folyamatos kapcsolatot tartanak egyébként a térség zöld-óvodáival és 

ökoiskoláival is. Minden év februárjában fórumot szerveznek számukra. 
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A Természet Házában zajló természet- és környezetvédelmi foglalkozásokon vehetnek részt a 

kecskeméti iskolások. Csongrád megyében a Megyei Pedagógiai Intézet jogutódja az elmúlt 

években „Megyezöld” címmel pályázatot hirdetett az iskoláknak természet és környezetvédelmi 

programokon való részvételre. Ezek rendhagyó órákból és terepi kirándulásokból álltak. A 

foglalkozásokat a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága szakemberei vezették. Évente kb. 8000 

gyerek fordult meg így náluk. 

 

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. 

 

Az Európai Autómentes Nap elnevezésű rendezvény környezetvédelemmel, egészséges életmóddal 

és közlekedéssel kapcsolatos programjait évről évre egyre nagyobb számú (több száz) érdeklődő 

látogatja. A program egyik kiemelten kedvelt eleme a kerékpáros felvonulás. A szervezésben és 

lebonyolításban az Önkormányzat mellett számos civil- és szakmai szervezet vesz részt. 

 

A fentiek mellett a legnagyobb hagyományokkal bíró intézménye a környezettudatos nevelésnek a 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1986-ban megalapított Parádfürdői Ifjúsági 

Tábor, ahol immár nemzedékek sajátították el a természet tiszteletét, és a környezetbarát szemlélet 

alapjait. A tábor működtetője a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, kiemelkedő programja pedig – ahogy 

már fentebb is említésre került - a Kilátó témanapok és témahetek megrendezése. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem, bűnmegelőzés és közbiztonság 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem területén az Ifjúsági Cselekvési Terv az érdekelt partnerek 

együttműködését, feladatmegosztását és koordinációját jelölte meg elsőrendű célként. Kecskeméten 

a Városi Ifjúsági és Gyermekvédelmi Munkacsoport az a szakmai fórum, amely koordinálja az 

iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök kapcsolatának erősítését a meglévő intézményrendszer 

munkatársaival. 

 

Ugyancsak fontos feladatirányként jelent meg a mentor programok megvalósítása, amelyeknek 

célja a hátrányos helyzetű fiatalok segítése idősebb diákok bevonásával, általános és 

középiskolákban is. Ennek megvalósulása a 2013-2015 közötti időszakra tolódik, csakúgy, mint az 

iskolai pszichológusok alkalmazásának kérdése. 

 

A bűnmegelőzés vonatkozásában fontos feladatként fogalmazta meg az Ifjúsági Cselekvési Terv a 

„Történhetett volna másképp…” Városi Bűnmegelőzési Program további folytatását. Ennek a 

programnak a célja az, hogy az előadások, beszélgetések, szituációs játékok, bemutatók megelőzzék 

a célcsoportba tartozó korosztályok elkövetővé, illetve áldozattá válását, segítsék és fejlesszék a 

gyerekek veszélyhelyzet-felismerő képességét. A „Történhetett volna másképp…” városi 

bűnmegelőzési programot 2004-ben két iskola indította el (Zrínyi Ilona Általános Iskola és a 

Móricz Zsigmond Általános Iskola), 2010-ben már - a Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és 

Művelődési Ház Hetényegyházi Művelődési Háza irányításával - 15 iskola (620 tanuló) 

részvételével zajlott a program. (2011-ben forráshiány és az iskolák leterheltsége miatt 

leegyszerűsítve került megrendezésre.) Önvédelmi bemutatókon és oktatáson keresztül, rendőrségi 

tájékoztatókon és gyakorlati foglalkozásokon át a vetélkedőig többféle módszerrel próbálják a 
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tanulókat megtanítani arra, hogyan kerülhető el az elkövetővé, illetve az áldozattá válás, egyúttal 

fejlesztve a gyerekek veszélyhelyzet felismerő képességét. Igény alapján két iskolában (Belvárosi 

Óvoda és Általános Iskola Zrínyi Ilona Általános Iskolája és a Széchenyivárosi Óvoda és Általános 

Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája) önismereti csoportot is beindítottak. 

 

Fontos bűnmegelőzési cél volt az „ifjúságvédelmi őrjárat” továbbfejlesztése is, amelynek célja a 

gyermekekre irányuló utcai szociális munkás hálózat kiépítése, járőrszolgálat beindítása kortárs 

segítők bevonásával az este, valamint iskolaidőben közterületen csellengő fiatalok számának 

csökkentése érdekében.  

 

Az „Ifjúságvédelmi járőr” szolgálat a rendőrök, a fiatalkorúak pártfogó-felügyelői és a közterület 

felügyelet munkatársainak közös akciója. Heti egy alkalommal történik, vagy információ alapján 

alkalomszerűen. Az ellenőrzés kiterjed a Malom Bevásárlóközpontra, közterületekre, vendéglátó 

ipari egységekre. Az akciók célja az iskolaköteles fiatalok tanítási idő alatti csellengését 

visszaszorítani. Éjszakai bűnmegelőzési akciók 2009 óta vannak Kecskeméten a rendőrkapitányság, 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Fogyasztóvédelem, Párfogó Felügyelet, Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat, a polgárőrség és gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök együttműködésével. A 2009 

óta működő „Egy iskola egy rendőr” program keretében rendszeres fogadóórák, esetmegbeszélések 

zajlanak az iskolák megkeresésére. 2001 októbere óta az iskolarendőrök internetes jogosultsággal is 

rendelkeznek, így a kapcsolattartás még hatékonyabbá vált. A Kapitányság évek óta szervezi a 

bűnmegelőzési sportnapokat, iskolai programokat, az ovirendőr programot, családi napot, de részt 

vesznek társszervezőként, vagy közreműködőként a Büntetés-végrehajtási Intézet sportnapjain, 

pályaválasztási vásárokon, nyári táborokban, az Éjszakai forgatag programjain. A diszkó-balesetek 

megelőzését szolgálja a Főkapitányság „PIA NO” elnevezésű, hosszú távú és rendszeres diszkó-

kampánya. Először 2011 augusztusában került rá sor, azóta egy-egy szórakozóhelyen havi egy 

alkalommal szervezik olyan módon, hogy a diszkó befejezése előtt 1-2 órával a hazainduló 

fiatalokat alkoholszondás ellenőrzés alá vetik a kijáratnál, és pozitív alkoholteszt esetén felhívják a 

figyelmet a vezetés veszélyeire, a szankciókra és a lehetséges hazajutási megoldásokra (pl. parti-

szolgálat, buli-sofőrszolgálat, akik bevonása szükséges is volt a kampányba). A Főkapitányságnak 

egy másik programja a diszkó-baleset szimulációs bemutató, mely igen nagy hatást gyakorol a 

fiatalokra. Bűnmegelőzés, vagyonvédelem témakörökben számos előadást tartanak fiataloknak, 

tanároknak, szülőknek. Cigány származású gyermekeknek szervezett táborban meghívottként bűn- 

és baleset-megelőzési foglalkozást tartottak. Az iskolai agresszió megelőzésére, kezelésére 

szolgálnak a „Visszaszámlálás I.” és „Visszaszámlálás II.” című programok pedagógusoknak, 

gyermekvédelemben és a szociális szférában dolgozóknak. A 2005 óta megrendezésre kerülő 

„Megelőzés Napja” főtéri rendezvény is a preventív munkát szolgálja. A programban számos (25) 

szervezet vesz részt ingyenes tanácsadással, látványos bemutatókkal, szimulációkkal. Célja, hogy a 

fiataloknak példát és alternatívát mutasson a biztonságos és helyes életvitel tekintetében. Sajnos 

mindennek ellenére pl. a bűncselekmények elkövetésének száma a 2009-2011 évek tekintetében 

emelkedést mutat. 

 

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. 

 

A Malom Bevásárlóközpontban a „Malom–Társalgó”-t - mint közösségi programot - úgynevezett 

„pláza- program”-ként 2008 óta működteti a Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület. A 

hasznos szabadidő eltöltés biztosítása mellett az utcai csellengés megelőzése és a kiskorúak 

veszélyeztetettségének csökkentése is cél. A közösségi internetezési lehetőség, a beszélgetések, a 
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kézműves foglalkozások, a társasjátékozás mind - a közösségi élmények megélésén túl - a 

személyiség pozitív irányban történő fejlődését is elősegítik. A Malom-Társalgó 2012 nyaráig egy 

szabad, nyitott térkén működött az épület harmadik emeletén, az év második felében viszont már 

ugyanitt, de egy erre a célra kialakított helyiségbe térhetnek be szerdán és pénteken délután a 

gyerekek. A hideg időszakban különösen népszerű a program, amelyet éppúgy látogatnak ovisok a 

szüleikkel, mint az általános és középiskolás korosztály. Az Egyesület felismerte a program iránti 

széleskörű igényt, ezért a Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Hetényegyházi 

Művelődési Házában is beindult már hasonló kezdeményezés. 

 

 

Ágazati helyzetképek, alapelvek és intézkedések az Ifjúsági Cselekvési Tervhez 

 

1. Oktatás, képzés, nevelés, esélyegyenlőség 

1.1. Helyzetkép: 

A város több oktatási intézménye is nagy figyelmet fordít az iskolai tehetséggondozásra, a 

kompetencia alapú oktatásra. Működik a Kecskeméti Tehetséggondozó Tanács és kidolgozásra 

került a helyi Tehetségsegítő Stratégia is. A helyi szakképző intézmények kiemelt figyelmet 

fordítanak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására.  

Az Önkormányzat az elmúlt évek során számos általános iskolában támogatta az egyre nagyobb 

népszerűségnek örvendő két tanítási nyelvű osztályok kialakítását. Az igények azt mutatják, hogy 

szükséges lesz ezeknek az osztályoknak a számát tovább növelni. 

 

1.2. Alapelvek: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tudja, hogy a település fiatalokat megtartó ereje 

többek között az oktatás-képzés magas színvonalának biztosításával lehetséges, ezért törekszik arra, 

hogy az itt élő fiatalok számára megfelelő színvonalú és változatos oktatási és képzési lehetőségeket 

kínáljon, igyekszik a szakképzést a munkaerő-piaci igényekhez igazítani, hogy ezzel 

zökkenőmentessé tegye az átmenetet a képzésből a munka világába. Mivel a nemzeti köznevelésről 

szóló 2012. évi CXC. törvény 74-76.§-a értelmében 2013, január 1-től „A települési 

önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények állami fenntartásba kerültek, ezért az 

Önkormányzat az iskolarendszeren kívüli tanulási lehetőségekre kíván hangsúlyt fektetni.  

Az Önkormányzat erősíteni szeretné a közművelődés és a kultúra együttműködését, mint a formális 

tanulás kiszélesítésének lehetőségét. A gyerekek iskolán kívüli művelődésének biztosítását kiemelt 

jelentőségűnek tekinti. 

 

1.3. Intézkedések: 

1.3.1.  Az iskolarendszeren kívüli képzések, tanfolyamok szervezésében kapjon kiemelt szerepet 

a nyelvoktatás. A nyári szünetekben a település városrészeiben (akár az ott működő közösségi 

terekben) legyenek nyelvtanfolyamok 12-17 éves, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekeknek, 

melyeket kedvezményesen, vagy ingyenesen lehessen igénybe venni. A költségekhez 

hozzájárulhatnak a részönkormányzatok, támogatóként megjelenhetnek helyi vállalkozók, de a 

megvalósításba bevonhatók a város nyugdíjas nyelvtanárai is. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Részönkormányzatok, 6-pont Közösségi Tér Hálózat, Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Megyeközponti Tankerülete, kecskeméti nyugdíjas 

nyelvtanárok, vállalkozók, cégek, 

Határidő: folyamatos 

Forrás: éves részönkormányzati keret, szponzori támogatások, önkéntes tevékenység 
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1.3.2.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a már meglévő testvérvárosi kapcsolatai 

révén építsen ki nyelvtanulásra épülő ifjúsági cserekapcsolatokat, melyek során a hátrányos 

helyzetű gyerekek is lehetőséget kapnának arra, hogy külföldön tanulják, illetve gyakorolják az 

idegen nyelvet.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: testvérvárosok, köznevelési intézmények 

Határidő: folyamatos 

Forrás: pályázati lehetőség, projekttámogatás 

 

1.3.3.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ösztönözze a Részönkormányzatokat, hogy a 

területükön működő intézményekkel, civil szervezetekkel összefogva szervezzenek minél több 

gyermek, ifjúsági-és családi programot a hétvégeken és az iskolai szünetek időszakaiban. 

Használják szabad tereiket, parkjaikat környezetvédelmi, kulturális és szabadidős programok 

helyszíneként. Szervezzenek a gyermeket váró és kisgyermekeket nevelő fiatal családoknak 

életvezetési, konfliktuskezelési tanácsadást, családi életre, gyermeknevelésre felkészítő előadásokat, 

fórumokat. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: részönkormányzatok, részönkormányzatok területén működő 

intézmények, civil szerveztek 

Határidő: folyamatos 

Forrás: éves részönkormányzati keret, önkéntes tevékenység, pályázati lehetőség 

 

1.3.4.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a település fiataljait 

segítse a pályaválasztásban, ezért biztosítja, hogy minden évben a 7-8. évfolyamos diákok 

pályaválasztási börze keretében ismerhessék meg a továbbtanulási, képzési lehetőségeket. A 

felsőfokú továbbtanulási feltételek változásával várhatóan nő azoknak a diákoknak a száma, akik az 

érettségi megszerzését követően nem tudnak egyetemre, főiskolára menni, számukra az érettségire 

épülő szakképzést kell vonzóvá tenni. Ezért is fontos a pályaorientáció már a 9. évfolyamtól. Az 

Önkormányzat kezdeményezi a szakmák népszerűsítése céljából olyan mintaprojekt kidolgozását, 

melynek keretében a 6. évfolyamos diákoknak lehetőségük lesz gyakorlati helyeken havonta több 

alkalommal alkotó tevékenységet folytatni, munkafolyamatokat kipróbálni, tárgyakat készíteni 

többféle anyagból, különböző technikával, hogy kiderüljön számukra is, hogy mihez van leginkább 

tehetségük, kedvük.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: köznevelési és képző intézmények, kamarák, Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ, 

Kecskeméti Regionális Képzőközpont, munkáltatók 

Határidő: folyamatos 

Forrás: önkormányzati éves költségvetés, pályázati lehetőség, projekttámogatás 

 

1.3.5.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja a hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű, tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiatalok 

esélyegyenlőtlenségének megszüntetésére, csökkentésére irányuló projekteket, valamint fontosnak 

tartja a 16. évüket betöltött és az oktatási rendszerből kikerülő fiatalok további sorsának alakulását, 

ezért kezdeményezi a TANODA programok és más felzárkóztató, közösségépítő programok 

kidolgozását, megvalósítását.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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Együttműködő partnerek: szociális intézményi háttér, civil szervezetek, Esélyek Háza, 6-pont 

Közösségi Terek Hálózata, részönkormányzatok  

Határidő: folyamatos 

Forrás: önkormányzati éves költségvetés, pályázati lehetőség, projekttámogatás 

 

1.3.6. Drámapedagógia: A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely 

országosan is kiemelkedő szakmai képzései, módszertani és tehetséggondozó programjai révén a 

drámapedagógia gyakorlásában kiemelkedő szerepet tölt be. Mivel a dramatikus és színházi nevelés 

meghatározó módon fejleszti az alapvető kulcs kompetenciákat (anyanyelvi kommunikáció, 

kifejezőkészség, szociális kompetenciák stb.), ezért célszerű egy dramatikus nevelési és 

tehetséggondozó program megvalósítása. 

 

Felelős: Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

Közreműködők: Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely, oktatási és közművelődési intézmények, 

Bolyai János Gimnázium, Kálmán Lajos Általános Iskola Vásárhelyi Pál Általános Iskolája  

Határidő: 2014. december 31. 

Forrás: pályázati lehetőség, projekttámogatás 

 

1.3.7.  Rendszeres Pedagógus Műhely: Módszertani műhelyfoglalkozások, melyek alkalmat adnak 

az önképzésre, tapasztalatcserére, együttműködések kialakítására, a pedagógusok mentális 

állapotának erősítésére, lelki egyensúlyuk helyreállítására.  

 

Felelős: köznevelési intézmények fenntartója 

Közreműködők: köznevelési és kulturális intézmények, szakmai munkaközösségek, civil 

szervezetek 

Határidő: folyamatos 

Forrás: pályázati lehetőség, projekttámogatás 

 

 

2.  Egészségügy, mentálhigiéné és prevenció 

 

2.1. Helyzetkép:  

Az iskolaorvosi és védőnői hálózaton kívül az Önkormányzat egyéb formában is hozzájárul a város 

fiataljainak egészségi állapotának javításához. A hetedikes leánygyermekek körében 2010 óta 

biztosítja a humán papilloma vírus (HPV) elleni védőoltás támogatását. Az általános iskolás 

gyermekek és családjaik számára pszichológusi segítséget a Nevelési Tanácsadó biztosít, néhány 

középiskolában pedig iskolapszichológusi végzettségű pedagógus is dolgozik. 

 

2.2. Alapelvek: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett az ifjúság testi-lelki egészségvédelme 

és az ez irányú preventív tevékenység kiemelt kezelése mellett. 

 

Az Önkormányzat szükségesnek és támogatandónak tartja az egészséges életmód fontosságát 

hangsúlyozó programok szervezését, azok szabadidős programokba történő beépítését. Javasolja a 

gyermek- és oktatási intézmények számára az egészséges életmód modelljeinek közvetítését. 

Ajánlja a Kecskeméten működő oktatási, nevelési és gyermekvédelmi intézményeknek, hogy akár 

szakemberek segítségét kérve - a gyakorlatban jól alkalmazható programokat, módszereket 

dolgozzanak ki, és valósítsanak meg többek között az alábbi, ifjúságot érintő problémákra; 

depresszió, szorongás, frusztráció, kilátástalanság érzés, vitális kimerülés, életcélok hiánya, 

tehetetlenség állapota, magányérzés. Fontosnak tartja, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt az 
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intézmények falain belüli szakkörök, vagy egyéb szabadidős programok szervezésekor a stressz 

oldásra.  

Az Önkormányzat a segítő intézmények, szervezetek támogatásával, programjaik széles körben 

történő megismertetésével sokat tud javítani a fiatalok mentális- és lelki egészségvédelmén.  

 

2.3. Intézkedések: 

2.3.1.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata segíti olyan mintaprojekt bevezetését, amely 

a hétvégeken éjszaka csellengő gyerekeket célozza meg felkínálva számukra - ifjúsági szakemberek 

felügyelete és koordinálása mellett – péntek este 10 órától szombat éjjel 2 óráig tartó szabadidős 

programokat a belvárosi oktatási intézmények valamelyikében.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: oktatási intézmények, a Kecskeméti Főiskola ifjúságsegítő képzésében 

részt vevő hallgatók vagy a már végzett ifjúságsegítők, Kecskeméti Sportiskola szakemberei 

Határidő: 2014. december 31. 

Forrás: pályázati lehetőség, projekttámogatás 

 

2.3.2.  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ösztönzi az ifjúsági korosztályok 

élethelyzetével, a helyes és kívánatos életvitel kialakításával összefüggő egészségügyi, 

pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, továbbtanulási, valamint a munkaerő-piaci tanácsadó 

tevékenységet. Ezek széleskörű megismertetésébe, népszerűsítésébe bevonja a helyi médiát, 

felhasználja a városi honlap nyújtotta lehetőségeket. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Oktatási intézmények, Gyermekjóléti Központ, Helpi Kecskeméti 

Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, ifjúsági civil szervezetek, Esélyek Háza, Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ, 

Gyermekpszichiátriai Ambulancia, helyi média, városi honlap 

Határidő: folyamatos 

Forrás: intézmények költségvetése, projekttámogatás 

 

2.3.3. Sajnálatos módon egyre gyakoribbak a gyermekkori mentális zavarok, az agresszivitás és a 

szenvedélybetegségek korai megjelenése. A szülők, majd a későbbiekben a pedagógusok szerepe a 

legfontosabb ezeknek a problémáknak, devianciáknak az időben történő felismerésében, 

felvállalásában (hárítás helyett), majd külső segítséggel történő kezelésében. Szükséges az 

egészségügyi, köznevelési intézmények, iskolaorvosok, védőnők, valamint a szülők számára is 

hasznosítható tájékoztató füzet összeállítása, mely tartalmazza a városban működő segítő 

intézmények, szervezetek, szakemberek ellátási profilját, területét, rendelési idejét, elérhetőségét. A 

kiadvány információt nyújt az adott családi, magatartási, emocionális probléma intézményen 

belüli/kívüli megoldási lehetőségeiről, intézményi kompetenciákról. Elkészültével átfogó kép alakul 

ki a fiatalokat segítő, támogató szolgálatok esetleges személyi, szakmai hiányosságairól, melyeket a 

későbbiekben fejleszteni szükséges. Szükség esetén az információk részletesebb ismertetésére 

szóban, szervezett keretek között megtörténik.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Koordinátor: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

Együttműködő partnerek: városban működő segítő szervezetek, intézmények, szakemberek 

Határidő: 2013. december 31. 

Forrás: önkormányzati éves költségvetés 
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2.3.4. Mára közismert, elfogadott és támogatott a drámapedagógiai eszközök széleskörű 

alkalmazása. A fiatalok körében a drámajáték a lelki egészségvédelem területén is jól hasznosítható 

módszer. Az előadás, a didaktikus oktatás, és a szülői „nagy beszélgetések” mellett, azokat 

kiegészítve egyre nagyobb hatékonysággal alkalmazható módszer, amikor egy színházi előadás 

keretében (különösen, ha annak szereplői a saját kortársak) dolgozzák fel az őket érintő 

problémákat és azt követően lehetőségük van arra, hogy azt szakemberek segítségével megbeszéljék 

és a megoldási lehetőségeket is megfogalmazzák. Az Önkormányzat támogatja a városban működő 

iskolai és egyéb diákszínjátszó körök bevonásával megszülető prevenciós előadásokat, melyek 

elsősorban a 10-14 éves korosztály számára készülnek és az őket foglalkoztató témák feldolgozását 

célozzák meg a drámajáték eszközeivel. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Kecskeméti Ifjúsági Otthon Drámapedagógiai Műhelye, iskolai és 

egyéb városi diákszínjátszó körök, Kecskeméti Katona József Színház, Ciróka Bábszínház 

Határidő: 2014. december 31. 

Forrás: pályázati lehetőség  

 

2.3.5. „ÖNKÉP” – címmel, a Nyitott kapuk – ifjúságfejlesztés Kecskeméten című projekt keretében 

a városrészi ifjúsági közösségi terekben - tizenéves fiatalok részvételével - megvalósuló 

mentálhigiénés előadások, irányított kiscsoportos beszélgetések.  

 

Felelős: Kecskemét Ifjúsági Otthon 

Együttműködő partnerek: ifjúsági közösségi terek, mentálhigiénés szakemberek 

Határidő: 2014. december 31. 

Forrás: projekttámogatás  

 

2.3.6. Drog-prevenció 

A 14-25 éves fiatalok egyharmadának személyes élménye van a kábítószerekkel. A prevenció terén 

tapasztalható gyengeség, hogy még mindig inkább kampányszerű, nem tervezett (pályázati 

lehetőségtől, intézményvezetői és tantestületi aktivitásától függő). A fő társadalmi probléma 

azonban nem is annyira a kábítószer-fogyasztás, sokkal inkább az alkoholizálás, különösen 

aggasztó a „rohamivók” számának növekedése a fiatalok körében. A gyors lerészegedést az alkohol 

és nyugtató együttes használatával érik el. A fiatal dohányzók magas száma is aggasztó, többek 

között azért is, mert kimutatott, hogy körükben nagyobb esély van a kábítószeres cigarettákra való 

átszokásra. Ezért is mondják „kapudrognak” a nikotinos cigarettát. Tehát a fiatalok körében erősödő 

nikotin jelenséggel is foglalkozni kell.  

 

Elsődleges prevenció: ártalomcsökkentő programok, konfliktuskezelés, rendhagyó órák az 

iskolákban, szülői értekezletek témája („Szülők Iskolája Kecskeméten” program folytatása, 

általános iskola felső tagozatos korosztályra történő kiterjesztése), kiadványok készítése. 

 

Másodlagos prevenció: megfelelő ellátó háttér, önsegítő csoportok kialakítása, tűcsere-program, a 

nemi úton terjedő betegségek megelőzése. 

 

Tájékoztatás: legális-illegális drogok a piacon, hatásuk, tüneteik, felismerhetőségük 

 

A Kecskeméti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának fejlesztése és jelzőrendszer 

működtetése. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Koordinátor: Kecskeméti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

Együttműködő partnerek: RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, ifjúságsegítő és egészségügyi 
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szakemberek, rendőrség, kortárssegítők 

Határidő: folyamatos 

Forrás: önkormányzati éves költségvetés, projekttámogatás, pályázati lehetőség 

 

2.3.7. Kortárssegítők képzése 

Serdülőkorban az ifjúság viselkedésének, értékrendjének alakulására döntő hatással vannak a 

kortársak, hiszen leginkább egymástól fogadnak el kritikát és tanácsot. A negatív és pozitív példákat 

is egymástól veszik át. A kábítószer-probléma visszaszorításában, az elsődleges és a másodlagos 

prevencióban éppen ezért nagyon fontos szerep jut a kiképzett kortársaknak, kortárssegítőknek. 

 

Cél: tájékoztatás a fiatalokat fenyegető veszélyekről, a segítés módjairól és lehetőségeiről motivált 

fiatalok bevonásával. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Kecskeméti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, Rév Szenvedélybeteg-

segítő Szolgálat, Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, ifjúságsegítő 

szakemberek 

Határidő: folyamatos 

Források: pályázati lehetőség, projekttámogatás 

 

2.3.8. Utcai felkereső ifjúsági munka 

Azokon a napokon, amikor a fiatalok tömegesen mennek szórakozni az ifjúsági szakemberek, 

ifjúságsegítők, valamint kortárssegítők prevenciós kiadványokkal próbálnák felhívni a figyelmet az 

„éjszakai élet” veszélyeire, valamint alternatívát kínálnának a szabadidő eltöltésére különböző 

kulturális és szórakoztató programokat kínáló programfüzetekkel.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Kecskeméti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, Rév Szenvedélybeteg-

segítő Szolgálat, Kecskeméti Főiskola, ifjúságsegítő szakemberek 

Határidő: folyamatos 

Források: pályázati lehetőség, projekttámogatás 

 

 

3. Közösségi terek 

 

3.1. Helyzetkép:  

Az ifjúsági korosztályok részéről jellemző igényként fogalmazódik meg az önszerveződő 

szabadidős klubok, kulturált szórakozást nyújtó programok és a kötetlen társas életet szolgáló 

közösségi terek megléte. Ezek hiányában az Ifjúságkutatás 2011. projekt eredményei szerint is a 

fiatalok körében a kimagaslóan legnépszerűbb szabadidős helyszínek a bevásárló központok és a 

plázák, a kutatás során megkérdezett fiatalok 96-98%-a kisebb-nagyobb rendszerességgel 

megfordul ezeken a helyeken szabadidejében. A fogyasztói társadalom színtereivel összehasonlítva 

a kulturális színterek kevésbé versenyképesek a szabadidő eltöltése terén, ezért szükség van olyan 

értékközvetítő kulturális közösségi terekre, amelyek alternatívát jelenthetnek a fiatalok számára. 

Ugyancsak alátámasztja az ilyen közösségi terek szükségességét az a tény, hogy a fiatalok körében 

a szabadidő eltöltésének legnépszerűbb módjai többnyire magányos tevékenységek, kivéve a 

barátokkal való együttlétet, amihez viszont az említett közösségi terek kulturált kereteket 

szolgáltathatnak.  
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3.2. Alapelv:  

A fiatalok önszerveződése többféle formában támogatandó: programszervezés, pályázati munka, 

táborszervezés, civil szervezet alakításához való segítségnyújtás, közösségi terek, információ 

biztosítása. 

 

A fiatalokban jelentkező közösségi igényre elsősorban az e célra létrehozott intézmények 

működtetése, új közösségi terek kialakítása és a civil szervezetek támogatása adhat választ. 

 

Minden közösségi térben biztosítani kell felkészült ifjúságsegítő, közösségfejlesztő szakember 

munkáját, aki megőrzi és fejleszti a fiatalok öntevékenységét. 

 

3.3. Intézkedések: 

3.3.1. Városrészi közösségi terek fejlesztése: Minden városrészben - a szatellit településeken is - 

kell, hogy legyen ifjúsági közösségi tér - a szükségletekre alapozva -, amely infrastruktúrát és 

szolgáltatást egyaránt jelent. Kecskeméten a városrészi ifjúsági közösségi terek hálózata viszonylag 

fejlett, ugyanakkor szükséges ennek a hálózatnak a további bővítése. Ennek jegyében támogatandó 

az ifjúsági közösségi terek létrehozása az ebből a szempontból fehér foltnak számító területeken, 

így például Kadafalván, Katonatelepen vagy a Petőfivárosban. A közösségi terek működtetését 

célszerű civil szervezeteknek végezni, az Önkormányzat, valamint a meglévő ifjúsági intézmények 

szakmai támogatásával és szakképzett ifjúságsegítők bevonásával. Az ifjúsági közösségi tereket 

fenntartó intézményeket, civil szervezeteket és civil kezdeményezéseket az Önkormányzatnak a 

lehetőségeihez mérten támogatnia kell. Ez az anyagi forrásoknak a lehetőségek szerinti biztosításán 

túl az ifjúsági közösségi tereket működtető intézmények és civil szervezetek integrált szolgáltatás- 

és hálózatfejlesztési szakmai támogatását is jelenti.  

 

A közösségi terek szolgáltatásaihoz - lehetőség szerint - a közelben lévő sportolásra is alkalmas 

terek használatát is biztosítani kell.  

 

Meg kell határozni azokat a szakmai minimum követelményeket, amelyekkel az ifjúsági közösségi 

térnek rendelkeznie kell.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és 

Fejlesztő Műhely, civil szervezetek, a 6- -pont Közösségi Tér Hálózat partnerei, városi 

intézmények, oktatási intézmények, kortárscsoportok 

Határidő: folyamatos 

Forrás: pályázati lehetőség, projekttámogatás 

 

3.3.2: Egy új belvárosi közösségi tér, multifunkcionális ifjúsági közművelődési intézmény 

létrehozása. Ehhez és a városrészi közösségi terekhez kötődően egy ifjúsági klubtagsági 

kártyarendszer kidolgozása: Az Ifjúságkutatás 2011. projekt eredményei, valamint az ifjúsági 

területen kialakított tervezések rámutattak a helyi fiatalok hiányzó közösségi lehetőségeire, a 

spontán, de mégis védett intézményi környezetben, jellemzően saját kezdeményezéssel kialakuló 

közösségi programok jelentőségére és azok hiányára városunkban. Ma már látható, erre csak 

részben elégséges válasz a fiatalok közvetlen lakókörnyezetében kialakított közösségi elérési 

pontok, a városrészi ifjúsági közösségi terek fejlesztése. Igényeikhez igazodva ott kell lehetőséget 

biztosítani számukra, ahol aktív szabadidejük javát töltik, a város szívében. 

A belvárosban létrehozandó új közösségi tér fő célja a zöld gondolkodás, a környezet iránt érzett 

felelősség és az ökológiai szemléletformálás népszerűsítése a fiatalok körében a különböző 
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művészeti ágak segítségével. E céllal párhuzamosan kiemelt célcsoport a főiskolai hallgatók köre 

olyan programok és szolgáltatások által, amelyek lehetőséget kínálnak számukra is a hasznos és 

élmény dús időtöltésre. 

A belvárosi közösségi térrel, illetve a városrészi közösségi terek hálózatával összefüggésben 

támogatandó egy ifjúsági klubtagsági kártyarendszer kidolgozása. Ennek lényege, hogy bármilyen 

jó ötletért, közösségi tevékenységért, programért vagy programokon való részvételért, önkéntes 

tevékenységért pontot lehetne a kártyára kapni, amiért cserébe kedvezményes fogyasztás, 

koncertlátogatás, vagy egyéb motiváló kedvezmény adható a fiataloknak. Már a kártya 

megtervezésére is ötletbörzét lehet kiírni a Facebook-on, a résztvevők pedig pontokat kapnának. 

Később cégek is bevonhatók lennének a kártyaprogramba, lehetne bronz, ezüst és arany fokozatot 

elérni. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: valamennyi érintett szervezet, intézmény 

Határidő: 2015. december 31. 

Forrás: pályázati lehetőség, projekttámogatás 

 

4. Információs lehetőségek 

 

4.1. Helyzetkép:  

Napjainkban az infokommunikációs eszközök használatának minél stabilabb ismerete szinte 

alapkövetelmény az élet legtöbb területén. Az internet intenzív térhódítása változásokat 

eredményezett a hétköznapi média- és információfogyasztás mintázatában, és ez a változás jól 

megfigyelhető a kecskeméti fiatalok körében is, hiszen az internet egyértelmű dominanciája 

figyelhető meg a többi, írott vagy elektronikus médiával és információforrással szemben. A 

közösségi oldalak kiemelkedő népszerűsége a fiatalok körében azt a feladatot rója az ifjúsággal 

foglalkozó szakemberekre, hogy a számukra eljuttatni kívánt információt elsősorban ezen a 

kommunikációs csatornán tegyék hozzáférhetővé. 

 

4.2. Alapelv:  

Az információ a társadalmi részvétel előfeltétele. Csak akkor lehet hatékony a részvétel, ha a 

fiatalok megfelelő tájékoztatást kapnak a számukra elérhető lehetőségekről helyi, regionális, 

nemzeti, illetve globális szinten. Kiemelt fontosságú egy városi szintű, támogató, a lehetőségek 

között eligazítást nyújtó, könnyen elérhető és kezelhető tájékoztatási rendszer, amelyben a kulturális 

tartalmak mellett kiemelt szerepet kap a tanácsadó, segítségnyújtó funkció, különösen a munka 

világára és a lelki egészségvédelemre koncentrálva.  

 

4.3. Intézkedések: 

4.3.1. Városi ifjúsági honlap működtetése: Egy olyan egységes honlap működése a cél, amely a 

különböző kommunikációs csatornák egyesítésével kívánja megszólítani, tájékoztatni és integrálni a 

fiatal korosztály számára nyújtott információkat. A város hivatalos honlapja kifejezetten ifjúsági 

tartalmának összefogása, alrendszerré kovácsolása, amely valamennyi területre kiterjedően 

tartalmaz információkat és linkeket (www.kecskegida.hu). A fiatalok innen értesüljenek a nekik 

szóló programokról, az ifjúsági szervezetek felhívásairól, munkáiról. Ennek az oldalnak 

dinamikusnak kell lennie és biztosítani kell, hogy onnan rá lehessen kapcsolódni például a 

Facebook-ra, vagy más népszerű közösségi oldalra. Célszerű megerősíteni főiskolás és szakértő 

fiatalokból kialakított szakértői bázissal. Kívánatos lenne, hogy a honlapot egy fiatalokból álló 

csoport működtesse, akik közvetlen csatornát jelentenek a korosztály felé és újszerű 
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kommunikációs eszközöket hoznak a rendszerbe.  Fontos, hogy a célcsoport ismerje és használja a 

kecskegida.hu weboldalt, vegyenek részt a működtetésében. Célunk továbbá egy praktikus 

tartalommal kialakított weboldal létrehozása, amely naprakészen aktualizált információkat képes 

nyújtani a célcsoport számára.   

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Hallgatói Önkormányzat, diákönkormányzatok, Helpi Kecskeméti 

Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Kecskemét-Széchenyivárosi 

Közösségépítő Egyesület, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kék-Vonal Gyermekkrízis 

Alapítvány 

Határidő: folyamatos 

Forrás: pályázati lehetőség 

 

4.3.2. Információs füzet diákoknak és szülőknek: Az Élet Útmutató kiadvány mintájára 

szükséges olyan tájékoztató füzet elkészítése, mely életkor szerint differenciált formában – külön 

általános, középiskolás és 18-30 éves fiataloknak és szüleiknek szóló kiadvány, amely segítséget 

nyújt egy-egy probléma felismeréséhez, megoldásához. A fiatalok által ismert, meglévő 

programfüzetekben is biztosítani kell a számukra fontos információk megjelentetését. Évente 

szükség van egy, a nyári szabadidős tevékenységekhez (táborozás, rendezvények) kapcsolódó 

tematikus füzet megjelentetésére. A kiadványokhoz webes tartalomszolgáltatásnak is kell 

csatlakoznia.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Koordinátor: Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 

Együttműködő partnerek: Városi Civil Kerekasztal, Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Rév 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 

Határidő: 2014. december 31. 

Forrás: projekttámogatás 

 

4.3.3. Kék-Vonal Számítógépes Klubház működtetése: Hiába nyújtanak a technikai újdonságok 

nagy lehetőségeket a gyerekeknek, ha nem mindenkit érnek el. Éppen ezt a célt szolgálja a Kék-

Vonal Számítógépes Klubház, ahol a gyerekek kipróbálhatnak olyan technikákat is, amivel sem ők, 

sem pedig családjuk nem rendelkezik. A Klubház egy lehetőség a gyerekeknek, fiataloknak arra, 

hogy megtanuljanak különböző programokat, használjanak szoftvereket és a gyakorlatban is 

kipróbálhassák, mi mindent tudnak létrehozni ezekkel a programokkal. Ezáltal megtapasztalhatják, 

hogy a számítógéppel nem csak játszani lehet, hanem komoly ismereteket is elsajátíthatnak, kreatív 

alkotásokat hozhatnak létre. A Klubház az Intel Computer Clubhouse Network tagja. Ez a hálózat 

több mint 100 klubházával a világ 20 országában van már jelen, és közel 20 év tapasztalatával a 

háta mögött dolgozik a hátrányos helyzetű közösségek fiataljaiért. Ez a klubház, iskolán kívüli 

biztonságos, izgalmas és hasznos szabadidő-eltöltési lehetőségeket kínál 10–18 év közötti fiatalok 

számára, akik képzett felnőtt mentorok segítségével ismerkedhetnek meg korszerű információs 

technológiák alkalmazásával, s eközben fejleszthetik kreatív, innovációs és szociális készségeiket. A 

klubházakban alkalmazott módszerek lényege, hogy teret adnak a fiatalok elképzeléseinek, 

vágyainak; hagyják, hogy a klubház-tagok saját érdeklődésüket követve valósítsák meg 

projektjeiket a zene, a film, a design, a grafika, a 2 és 3 D-s animáció, a webszerkesztés, valamint a 

multimédia és az informatika további izgalmas területein. 

 

Felelős: Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 
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Koordinátor: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Együttműködő partnerek: Microsoft, Velux Alapítvány, helyi informatikai cégek 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 

 

4.3.4. Városrészi információs pontok létrehozása a már meglévő/kialakított közösségi 

terekben: A közösségi terekre vonatkozó intézkedésekhez kapcsolódóan szükség van információs 

szolgálatok kialakítására.  

 

Az információs pontok szolgáltatásai:  

 Információszolgáltatás: oktatás, munka, egészségügy, hivatalos ügyintézés, életvitel 

kérdéseiben. 

 Tanácsadás a kamaszkorral, az ifjúsággal kapcsolatos, őket érintő jogi, pályaválasztási, 

életvezetési, pszichológiai kérdésekben. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Koordinátor: Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 

Együttműködő partnerek: Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület, Twist Olivér 

Gyermek-és Ifjúságvédelmi Egyesület, Bács-kiskun Megyei Katona József Könyvtár  

Határidő: 2014. december 31. 

Forrás: projekttámogatás 

 

4.3.5. Iskolaújságok, iskolarádiók rangjának megteremtése: A városban számos iskolában 

működik iskolarádió, illetve iskolaújság. A gyerekek nagy kedvvel vesznek részt a műsorok 

készítésében. Legyen a városban ismert napi-, illetve hetilap különszámaként megjelenő kiadvány, 

melynek köszönhetően olyan hírforrásokból értesülhetnének a fiatalok az őket érintő közügyekről, 

melyek stílusa számukra érthető, élvezhető, és segítségükkel a későbbiek folyamán is a napi vagy 

heti médiafogyasztási rutin részévé válna az újságolvasás. A kiadványban a legnépszerűbb írások 

jelennének meg, illetve a legjobb diákújságírók évről évre díjazásban részesülnének. Törekedni kell 

arra, hogy a diákok kipróbálhassák magukat a városi tévé, rádió, és sajtó színterein is.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: köznevelési intézmények, médiaszolgáltatók 

Határidő: 2014. december 31. 

Forrás: pályázati lehetőség 

 

 

5. Szabadidős sport  

 

5.1. Helyzetkép:  

Bár Kecskemét sportinfrastruktúrája fokozatosan fejlődik, még mindig vannak hiányosságok a 

megfelelő minőségű, mindenki számára nyitott szabadidős sportlétesítmények, valamint a 

városrészi szabadidős sport- és közösségi terek tekintetében. Ugyanakkor az új sportuszoda 

megépülésével rendkívül magas színvonalú sportlétesítménnyel gazdagodott a város lakóinak 

sportolási lehetősége.  
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5.2. Alapelv:  

A Magyarország polgárairól végzett népegészségügyi felmérések, a témához kapcsolódó ismert 

statisztikai adatok és az Ifjúságkutatás 2011. projekt eredményei tükrében a jövő nemzedékének 

sporthoz, mozgáshoz és egészséges életmódhoz fűződő viszonya nemzetstratégiai kérdésnek 

tekintendő. A kötelező iskolai testnevelésen kívüli sportolási lehetőségek biztosítása ezért kiemelt 

fontosságú feladat. A sport népszerűsítésében fontos szerepet kell kapnia a sportegyesületek városi 

szintű és sokszínű, a fiatalok és idősebbek részvételével megvalósuló, sportági bemutatókra épülő 

sportnapoknak, amelyek létrejöttében az oktatási intézmények is együttműködő partnerek.  

 

5.3. Intézkedések: 

5.3.1. Szabadidős sport támogatása: Az Ifjúságkutatás 2011. projekt és az országos 

népegészségügyi eredmények ismeretében kulcsfontosságú feladat a sport közelebb hozása a 

fiatalokhoz, a sportnak, mint szabadidős tevékenységnek a népszerűsítése és elérhetővé tétele a 

fiatalok és a családok számára. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a közösségi terek feltérképezése 

sportprogramjaik tekintetében, valamint a különböző sportágak képviselőinek bevonása a közösségi 

terek programkínálatába.  

 

Támogatandó a sporteszközök beszerzése, a különböző ifjúsági és családi sportversenyek 

szervezése és rendezése. Ugyancsak fontos cél a közösségi terek komplexitásának növelése, vagyis 

a sport funkció erősítése a közösségi terekben.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, részönkormányzatok 

Együttműködő partnerek, közreműködők: Hírős Sport Nonprofit Kft., sportegyesületek, 

köznevelési intézmények, családok 

Határidő: folyamatos 

Forrás: pályázati lehetőség, intézmények, szervezetek költségvetése, projekttámogatás 

 

5.3.2. Futó-útvonal és egyéb sportcélú létesítmények kialakítása a Benkó Zoltán Szabadidő 

Központban, illetve a városrészekben: Kecskeméten jelenleg alig található mindenki számára 

nyitott, szabadidősport céljára használható, megfelelő minőségű sportlétesítmény. A Szabadidőpark 

minden tekintetben (helyszín, környezet, terület) a legalkalmasabb helyszín lehetne szabadidősport 

célú létesítmények elhelyezésére. Ugyancsak szükséges lenne városrészi sportcentrumok 

kialakítása, amelyeket a városrészek lakói önkéntes munkával alakítanak ki, karbantartanak, 

erősítve ezzel a városrészi identitást és ugyanakkor nem elhanyagolható mértékű közösségfejlesztő 

szerepet is betöltve. Természetesen mindezek megvalósításához szükséges Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának, illetve a részönkormányzatoknak az együttműködése, koordinálása és 

támogatása. 

 

Felelős: Hírös Sport Nonprofit Kft. 

Együttműködő partnerek, közreműködők: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata,  

városrészi önkormányzatok, önkéntesek, civil szervezetek 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás, felajánlások 

 

 

6. Szabadidő, kultúra 

 

6.1. Helyzetkép:  
Az Ifjúságkutatás 2011 projekt vonatkozó eredményei rámutatnak, hogy a kecskeméti fiatalok a 
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szabadidejük eltöltésekor rendkívül alacsony mértékben látogatnak bizonyos nehezebben 

hozzáférhető, elit kultúrához köthető színhelyeket (pl. opera, balett), ugyanakkor az olyan könnyen 

hozzáférhető kulturális intézmények látogatottsága is mérsékelt, mint például a múzeumok, a 

művész mozi vagy a színház, hiszen a megkérdezettek megközelítően 90%-a ritkábban, mint 

havonta vagy sohasem látogatja ezeket. A kecskeméti kulturális intézmények és rendezvények 

látogatottsága rendkívül eltérő az ifjúság körében, ezért mindenképpen indokolt a városi kulturális 

értékek számbavétele és integrálása az oktatásba a tanórákon és a tanórákon kívüli keretek között 

egyaránt. Meg kell ismertetni a helyi fiatalokat a város kulturális értékeivel, ami növelheti a fiatalok 

körében a lokálpatriotizmust is. 

Kecskemét városfejlesztési tervei az élhető város igényét fogalmazzák meg kiemelve a 

közösségépítés és a társadalmi kohézió szükségességét. Mint minden emberi készség – így a kultúra 

iránti fogékonyság is fiatal korban alakul ki, ezért arra kell törekedni, hogy minél több fiatal legyen 

önmaga is aktív művelője, formálója a kultúrának. 

 

6.2. Alapelv:  

A kultúra közösség-, érték-, és szemléletformáló erején és hatásán keresztül, önkéntes részvételen 

alapuló tevékenységek révén hozzájárul egy testben és lélekben egészséges, értékek között 

választani tudó, saját és mások értékeit megbecsülő és tiszteletben tartó, saját alkotóerejét kiaknázni 

képes nemzedék megszületéséhez. A kultúra közvetítés intézményrendszere: kulturális, és  

művészeti intézmények (előadói: színházak, zene és táncművészet intézményei, valamint 

alkotóművészeti), közgyűjtemények (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékek), művészeti 

intézmények és szerveztek, szórakoztatás intézményei, könyvkiadás és terjesztés, kulturális 

egyesületek és alapítványok. 

 

Cél a fiatalok részére minél több, az igényeikhez alkalmazkodó, színvonalas szabadidős és 

kulturális program szervezése. E programok megvalósításához fontos a különböző intézmények és 

civil szervezetek összefogása, közös szervező munkája. Legyenek rendszeresen visszatérő 

rendezvénysorozatok. Teret kell adni az alulról jövő kezdeményezések kibontakozásának, a 

művelődés közösségi formáinak, tartalmi gazdagításának a célcsoportot alkotó gyerekek, fiatalok, 

szakemberek és családok részvételével. Fontos a nyitottság, érdeklődés, befogadói attitűd 

kialakítása a kulturális értékek, közösségi hagyományok iránt oly módon, hogy a folyamatban részt 

vevők aktivitása, alkotóképessége is megnyilatkozzék. 

 

6.3. Intézkedések: 

6.3.1. A város kulturális intézményeinek és civil szervezeteinek együttműködése és az ifjúsági 

szabadidős programok koordinációja: Kecskeméten számos kulturális intézmény és civil 

szervezet tekinti fontos feladatának azt, hogy a fiatalok számára hasznos és értékes szabadidő-

eltöltési lehetőséget kínáljon. Ahhoz, hogy az ezen intézmények és szervezetek által kínált kulturális 

és szabadidős programok egymást erősítve jussanak el a fiatalokhoz, szükséges az érintett 

szolgáltatások felmérése, közös programok kialakítása, koordinálása és népszerűsítése. 

Kulcsfontosságú a hatékony információáramlás megszervezése, hogy az elérhető szolgáltatásokat 

be lehessen mutatni a fiatalok minél szélesebb rétegeinek. Ebben a www.kecskegida.hu honlapnak 

is fontos szerepe lehet.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: köznevelési és kulturális intézmények, nonprofit szervezetek, civil 

szervezetek 

Határidő: folyamatos 

Forrás: intézmények, szervezetek költségvetése, projekttámogatás 
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6.3.2. Alkotóközösségek fenntartása: tanfolyamok, szakkörök, műhelyek, próbahelyek, 

alkotótáborok, tehetséggondozó programok. Kiemelt figyelmet kell fordítani a nagy 

hagyományokkal rendelkező műfajokra: képzőművészet, zene, színjátszás, báb, tánc és animáció. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: kulturális és köznevelési intézmények, nonprofit szervezetek, civil 

szervezetek 

Határidő: folyamatos 

Forrás: intézmények, szervezetek költségvetése, projekttámogatás 

 

6.3.3. Gondoskodni kell arról, hogy a kulturális szolgáltatások, művészeti alkotások 

beépüljenek az iskolai kompetencia-fejlesztés folyamatába, ezzel is segítve, hogy a fiatalok 

jobban megismerjék a város kulturális hagyományait és jelenlegi műhelyeit, lehetőségeit. A 

kultúraközvetítői munkában hangsúlyt kell helyezni a korosztályi sajátosságokra: az 

élményszerű, interaktív formák alkalmazására. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: kulturális és köznevelési intézmények, civil szervezetek 

Határidő: folyamatos 

Forrás: intézmények, szervezetek költségvetése, projekttámogatás 

 

6.3.4. Tehetségek bemutatkozása: Megőrzendők az olyan, a tehetséges fiatalok közönség előtti 

bemutatkozására lehetőséget adó, hagyománnyá vált rendezvények, mint a Fringe Fesztivál, a 

Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja, Süss fel Nap Gyermekfesztivál, vagy a Kecskeméti Főiskolai 

Napok. Fontos helyszínei lehetnek a fiatal tehetségek bemutatkozásának a városrészi közösségi 

terek, valamint a tervezett belvárosi közösségi tér is. A városi kulturális fesztiválok, rendezvények 

keretében ugyancsak helyet kell adni a fiatal tehetségek bemutatkozásának. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: kulturális intézmények, civil szervezetek, Kecskeméti Főiskola 

Határidő: folyamatos 

Forrás: intézmények, szervezetek költségvetése, projekttámogatás 

 

6.3.5. BÁBEL - PROJEKT – összművészeti alagút a város szívében. Egymás megértését és az 

„egy nyelvet beszélünk” gondolatot ragadja ki az ősi történetből, s a megvalósításban a zenei –

színjátszó – vizuális és táncot művelő ifjúsági közösségek együttműködésére épít. 

 

Felelős: Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

Együttműködő partnerek: Kecskeméti Színjátszó Műhely, zenei –színjátszó – vizuális és táncot 

művelő ifjúsági közösségek  

Határidő: 2013. december 31. 

Forrás: projekttámogatás 

 

6.3.6. MEET-ART – vizuális performance, a városrészi ifjúsági közösségi terekben folyó évközi 

munka zárásaként megrendezésre kerülő közös szabadtéri alkotó program. 
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Felelős: Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

Együttműködő partnerek: 6-pont Közösségi Tér Hálózat 

Határidő: 2013. december 31. 

Forrás: projekttámogatás 

 

6.3.7. Módszervásár, tehetségnap: évente megrendezendő a szakemberek tapasztalatcseréje 

céljából. Ezen a rendezvényen alkalom nyílik a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács, illetve a 

városban található tehetségpontok bemutatkozására, szakmai beszámolójára és tapasztalatcseréjére 

is a szélesebb nyilvánosság, valamint a fiatalok előtt. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Koordinátor: Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

Együttműködő partnerek: Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács, kulturális intézmények, civil 

szervezetek, szakemberek 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 

 

6.3.8. Kecskegida – Középiskolások játékos vetélkedője: Témái az egészséges életmód, Európai 

Uniós ismeretek, drog-és bűnmegelőzés, városismeret, idegen nyelvi kommunikáció (angol, német) 

és a sport. 

 

Felelős: Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

Együttműködő partnerek: köznevelési intézmények, civil szervezetek 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 

 

6.3.9. A nyári szünidő tartalmas eltöltését szolgáló programok: Ez olyan komplex feladat, 

amelynek több szereplője is van, az ő koordinálásuk kulcsfontosságú (óvodák, iskolák, művelődési 

házak, közösségi terek, civil szervezetek, családvédelem, nyári szociális étkeztetés, sportudvarok 

nyitva tartása, táborok, stb.). Már ezeknek a feladatoknak, szolgáltatóknak és lehetőségeknek a 

koordinálása is látványos eredmények elérését tenné lehetővé.  

 

Rendkívül fontos feladat a széles táborozási, kulturális és sportprogram, valamint 

szolgáltatáskínálat biztosítása, céltámogatásokkal (pl. támogatott táborhelyek) elősegítve az 

esélyegyenlőséget. Szükséges egy egységes nyomtatott/online kiadvány létrehozása, amely idejében 

nyújt tájékoztatást a szülők és fiatalok számára a programkínálatról. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: kulturális intézmények, civil szervezetek, vállalkozások 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 
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7. Társadalmi felelősségvállalás  

 

7.1. Helyzetkép:  

A társadalmi felelősségvállalás fiatalok körében való népszerűsítésének egyik legjobban 

alkalmazható módszere az önkéntesség minél szélesebb körben való elterjesztése a korosztály tagjai 

között. Az Ifjúságkutatás 2011 projekt vonatkozó eredményei szerint bár a rokonok/ismerősök 

körében végzett önkéntesség széles körűen elterjedt a fiatalok körében, az ezen a körön túlmutató, 

idegeneket érintő önkéntes tevékenység vagy adományozás még bőven tartogat kiaknázható 

lehetőségeket. Az önkéntes tevékenységtől és adományozástól való távolmaradás legfontosabb okai 

a fiatalok szerint a pénzhiány, a bizalom hiánya és az ismeretek hiánya. Az önkéntes szervezeteknek 

ezen eredmények ismeretében törekedniük kell pozitívabb imázs kiépítésére önmagukról, illetve a 

megfelelő kommunikáció kialakítására. Az önkéntességben való részvétel pozitív motivációi közül 

a legfontosabb a másokon való segítés öröme, a szebb és élhetőbb környezet létrehozása és a 

kapcsolati tőke erősödése volt a fiatalok véleménye szerint. Mindezek mellett erősíteni szükséges 

annak ismeretét a fiatalok között, hogy a nemzetközi eredmények szerint az önkéntességnek 

egyértelműen pozitív hatása van a munka világában való későbbi érvényesülésre is. 

 

7.2. Alapelv:  

A közösség demokratikus közéletében való részvétel többet jelent, mint a választójog.  A részvétel 

és az aktív állampolgári magatartás nemcsak a jogokat, az eszközöket, a teret és a lehetőségeket 

foglalja magában, hanem - ahol arra szükség van - a részvételt, a döntések meghozatalát, a 

programokba és tevékenységekbe való bekapcsolódást. Ehhez minden segítséget meg kell adni a 

fiataloknak.  

 

Erősíteni kell a fiatalokban állampolgári aktivitásukat az önkéntes tevékenységekkel, illetve a már 

meglévő kezdeményezésekkel együtt. A gyermekekben, fiatalokban minél fiatalabb korban 

tudatosítani kell, hogy nem önálló szigetekként élünk a világban, hanem egy közösség tagjai 

vagyunk, ezáltal felelősséggel tartozunk egymásért.  

 

7.3. Intézkedések: 

7.3.1. Ifjúsági Önkéntes Szolgálat: Az önkéntesség fontosságának politikai, gazdasági és 

társadalmi jelentősége is van. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az hogy 2011 az önkéntesség 

Európai éve volt. Az önkéntes programokban való részvétel révén számos előny szerezhető: 

kapcsolati tőke, munkatapasztalat, egyéni fejlődési lehetőség. Ifjúsági önkéntesek szakképzettséget 

nem igénylő, segítő feladatokat végeznek el lakókörnyezetükben, akciókban vesznek részt 

(idősgondozás, hajléktalan-ellátás, kortársak mozgósítása, korrepetálás, civil kezdeményezésekben 

való részvétel stb.). A Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja keretében a délelőtti programok során a 

fiataloknak biztosítsunk beszámolási lehetőséget is, hogy milyen önkéntes munkákat végeztek, és 

milyen tapasztalatokat szereztek. (Alapul szolgál a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és 

Diákotthon Szeretetszolgálata példája.) 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Koordinátor: Gyermek, Ifjúsági és Oktatási Civil Kerekasztal 

Együttműködő partnerek: általános- és középiskolák, felsőoktatási intézmények, befogadó 

intézmények, szervezetek. 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 

 

7.3.2. Városi önkéntes munka és közösségi szolgálat fejlesztése: Az új köznevelési törvény a 

korábbinál nagyobb figyelmet fordít a nevelésre, ezért szerepel benne például az is, hogy az 

érettségit megelőzően 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesítenie minden magyar diáknak. Ennek 

figyelembe vételével célszerű egy lista elkészítése, azokról az önkéntes és közösségi munkát kínáló 
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szervezetekről, ahol a fiatalok közösségi szolgálatot végezhetnek. Az önkéntes munka minőségének 

és szakszerűségének fejlesztése érdekében célszerű tanfolyamokat szervezni. A képzett önkéntesek 

klubok, közösségi terek munkájába is bekapcsolódhatnak. Az önkéntes munkalehetőségek és az 

önkéntesek nyilvántartási rendszere egymást segítő, erősítő adatbázissá válhat. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület, Európa Jövője 

Egyesület, Önkéntes Centrum, civil szervezetek 

Határidő: folyamatos 

Forrás: önkéntes tevékenység, szervezetek költségvetése 

 

7.3.3. Játszóterek építése, „játszótér-örökbefogadó” program minden városrészben, illetve 

nagyobb lakosságszámú városrészi területeken: Elsődleges cél a játszóterek állagának megóvása, 

a rongálások visszaszorítása lenne. Ezáltal kialakulhatna az egymás iránti nyitottság, növekedhetne 

a gyerekek önbizalma, önbecsülése. Egy elfogadó, nem teljesítményelvű közegben a játszótér-

használók magatartása megváltozik: nem szemetelnek, a szülők is játszanak a gyermekeikkel és 

nem dohányoznak a gyerekek között. További cél a hosszú távú gondolkodásban a 

közösségfejlesztés, a közösségi mentálhigiéné irányába. A játszóterek fontos közösségi terek, ezek 

bevonása a közösségfejlesztés és a közművelődés városi szintű folyamataiba nagyon fontos. A 

játszótér-használó informális közösségek számára lehetőséget lehet teremteni erőforrásaik 

aktivizálására, s bevonva őket a programok különböző szakaszaiba, ráéreznek a szűkebb élettér 

iránti cselekvés ízére.  

 

Az örökbefogadók havonta legalább egyszer kitakarítják a játszótereket, továbbá kéthetente 

felmérik a tennivalókat. Ezeken kívül májustól havi rendszerességgel közösségi programokat 

szerveznének. Tapasztalataikról a városrészi önkormányzat tájékozódik és megteszi a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: városrészi önkormányzatok, helyi civil szervezetek, polgárőr 

szervezetek, Polgármesteri Hivatal a Városgazdasági Kft. bevonásával. 

Határidő: 2014. december 31. 

Forrás: projekttámogatás 

 

 

8. Pályaválasztás, munkavállalás, életkezdés 

 

8.1. Helyzetkép:  

Az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében életút támogató pályaorientációs 

rendszer kialakításában vesz részt, melynek hatékonyságát pályaválasztási programok, szakmai 

fórumok és kiadványok segítik. Megkezdődött a duális szakképzési rendszer bevezetése is. 

 

A fiatal Házasok Otthonában az Önkormányzat ma már a gyermeküket egyedül nevelőknek is 

biztosít lakást. A lakhatást segíti az albérleti és lakbér támogatási rendszer. Létrejött a Szociális, 

Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Lakás Munkacsoportja, melynek feladata az önkormányzati 

lakásállomány minél hatékonyabb hasznosításának kidolgozása. 

 

8.2.  Alapelv: 

Az oktatás, képzés, továbbtanulás és az érettségi rendszerében végbemenő változások és az 

átalakult gazdasági feltételrendszer szükségessé teszi egy új pályaválasztási és foglalkoztatási 
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stratégia kialakítását, amely - többek között - a humán tőke megtartó képességének növelése 

érdekében figyelembe veszi az alábbi célterületeket: 

 A munkanélküliség megelőzése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani már általános iskola 

felső tagozatában a fiatalok megalapozott pályaválasztására.  

 A pályaorientációs és pályakövetési rendszer felhasználásával és alkalmazásával a tovább nem 

tanuló, a középfokú oktatási rendszerből lemorzsolódó, már nem tanköteles fiatalokat vissza 

kell segíteni a képzési rendszerbe a munkaerő-piacra. Segíteni kell őket tanfolyamok 

szervezésével, munkalehetőségek felkutatásával, önkéntes munkákba, közösségi 

tevékenységekbe történő bevonásukkal.  

 Segíteni kell a szakmával rendelkező és a diplomás fiatalok városunkban történő 

elhelyezkedését.  

 Javítani szükséges a fiatalok munkaerő-piaci helyzetével foglalkozó szervezetek, intézmények 

és a civil szektor közötti együttműködést oly módon, hogy létre kell hozni egy rendszeresen 

ülésező szakmai fórumot, melynek feladata lesz az információ-áramlás biztosítása, valamint az 

együttműködési pontok meghatározása.  

 Törekedni kell arra, hogy az itt élő fiatalok az önkormányzati lakáshoz jutásról, valamint a 

lakástámogatási lehetőségekről információkhoz jussanak. 

 

8.3.  Intézkedések: 

8.3.1. A Megyei Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó vállalja, hogy Kecskemét általános 

iskoláinak 7-8. osztályaiban, illetve a középiskolák 11-12. évfolyamain igény szerint 

pályaorientációs információs órákat és/vagy tájékoztató szülői értekezleteket tart. Ennek 

érdekében és a munkamegosztás kivitelezésében együttműködésre vállalkozik a Helpi Kecskeméti 

Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely. Az Önkormányzat javasolja, hogy ezt a lehetőséget valamennyi 

köznevelési intézmény használja ki. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: köznevelési és képző intézmények, Megyei Továbbtanulási és 

Pályaválasztási Tanácsadó, Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, kamarák, Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató 

Központ, Kecskeméti Regionális Képzőközpont, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kecskeméti Megyeközponti Tankerülete, munkáltatók 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 

 

8.3.2. A szakmák reális megismerése érdekében tapasztalatszerzési lehetőségeket kell biztosítani a 

tanulók számára. A tanulmányutak szervezésén keresztül a választott szakmák „művelésébe” 

nyerhetnek bepillantást a fiatalok. A szakmájukban sikeres emberekkel való találkozás és 

beszélgetés szintén segítheti a pályaválasztást.  

 

Felelős: Köznevelési és képző intézmények 

Együttműködő partnerek: köznevelési és képző intézmények, Megyei Továbbtanulási és 

Pályaválasztási Tanácsadó, Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és 

Szolgáltató Központ, Kecskeméti Regionális Képzőközpont, Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Kecskeméti Megyeközponti Tankerülete, munkáltatók 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás, intézményi költségvetés 
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8.3.3. Életvitel és Pénzügyi kompetenciákat fejlesztő programok megvalósítása – „A pénz 

világa” – pénzügyi ismeretek, karrierpályák” szemináriumok keretében az életvitel kialakítását 

segítő gazdasági és pénzügyi ismeretek, vállalkozói kompetenciák elsajátítását kell segíti. Az 

iskolákon belül és kívül lehetőséget kell adni a fiataloknak a vállalkozó lét megismerésére. 

 

Felelős: Kecskeméti Ifjúsági Otthon 

Együttműködő partnerek: „Amit ifjúkorunkban vetettünk, azt aratjuk később” Alapítvány, Bács-

Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti 

Megyeközponti Tankerülete, fiatal, tapasztalt vállalkozók 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás, felajánlások 

 

8.3.4. Erősíteni kell azokat a képzési lehetőségeket, amelyek versenyképes tudást és szakmát 

biztosítanak, ezzel segítve a fiatalok helyben történő elhelyezkedését, mellyel növeli a város 

lakosságmegtartó erejét is. 

Felelős: Köznevelési és képző intézmények 

Együttműködő partnerek: köznevelési és képző intézmények, Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Kecskeméti Megyeközponti Tankerülete 

Határidő: folyamatos 

Forrás: intézményi költségvetés 

 

8.3.5. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata jelentős figyelmet fordít az oktatásból 

lemorzsolódott, illetve a továbbtanulásban részt venni nem tudó pályakezdő fiatalok munkaerő-

piaci integrációját segítő programok megvalósítására. Tájékoztatás kell nyújtani a számukra induló 

tanfolyamokról, képzésekről. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: köznevelési és képző intézmények, kamarák, Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ, 

Kecskeméti Regionális Képzőközpont, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti 

Megyeközponti Tankerülete, munkáltatók 

Határidő: folyamatos 

Források: projekttámogatás 

 

8.3.6. A pályaválasztást és munkavállalást segítik a börzék, kiállítások, a tájékoztató füzetek, 

szakmabemutató kisfilmek, de a szakmájukban elismert, kiemelkedő munkát végző személyek 

előadásai is, illetve az internet adta lehetőségek. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: köznevelési és képző intézmények, kamarák, Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ, 

Kecskeméti Regionális Képzőközpont, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti 

Megyeközponti Tankerülete, munkáltatók 

Határidő: folyamatos 
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Forrás: projekttámogatás 

 

8.3.8. A munkahelyteremtésen kívül a másik településmegtartó erő a fiatalok lakhatásának 

biztosítása. A városi honlapon keresztül rendszeres tájékoztatás kell nyújtani az önkormányzati 

lakáshoz jutás, valamint a lakástámogatási lehetőségekről. A helyi médián keresztül (különösen a 

pályázati lehetőségek időszakában) is népszerűsíteni kell a lehetőségeket. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: helyi média 

Határidő: folyamatos 

Forrás: önkormányzati éves költségvetés 

 

 

9. Érdekérvényesítés, érdekképviselet  

 

9.1. Helyzetkép: 

Az Ifjúságkutatás 2011 projektnek az ifjúsági érdekérvényesítésre és érdekképviseletre vonatkozó 

eredményei rendkívül elgondolkodtatóak, és rámutatnak arra, hogy ez a terület további 

fejlesztéseket és célirányos erőfeszítéseket igényel minden érdekelt partner részéről. A kutatás 

eredményei szerint a kecskeméti fiatalok döntő többsége szkeptikus a közügyekbe való beleszólás 

és az érdekérvényesítés lehetőségei tekintetében. Nem alakult ki bennük a részvételi demokrácia 

működésébe vetett hit, nagy többségük úgy véli, hogy a demokratikus intézményrendszer és a 

döntéshozatali mechanizmusok a fejük felett és a megkérdezésük nélkül működnek. Abban sem 

bíznak, hogy akár a helyi, akár az országos szintű döntéshozókat érdekelné a fiatalok véleménye, 

ami újra kihangsúlyozza a kétoldalú párbeszéd (fiatalok és döntéshozók közötti) gyakorlattá 

tételének fontosságát. 

 

Örvendetes ugyanakkor, hogy a különböző közszereplői-politikai ágensekbe vetett bizalmi index 

vizsgálatakor a helyi önkormányzat jó eredményt ért el, ami megfelelő kiindulási alapot jelent a 

további párbeszéd kialakításához és rendszeressé tételéhez. Az eredmények arra is rámutattak, hogy 

a helyi közügyekkel való foglalkozás markánsan jelen van a fiatalok, különösen a fiatal felnőttek 

hétköznapjaiban, a feladat tehát elsősorban olyan fórumok biztosítása, amelyek alkalmat kínálnak 

véleményük kinyilvánítására, érdekeik képviseletére.  

 

Az érdekképviselet „megtanulásának” hatékony terepei lehetnének a diákönkormányzatok, amelyek 

azonban változó intenzitással működnek, és környezetük sem támogatja elég eredményesen 

működésüket. Mindenképpen szükség van a közélet, a demokrácia tapasztalati úton való 

megismerésére, természetesen a fiatalokat érdeklő módszerekkel és a nekik megfelelő formában. 

 

9.2. Alapelv:  

Lehetőséget kell adni a fiataloknak, hogy megtapasztalják a demokratikus intézmények 

működésének mechanizmusát. Fontos, hogy a demokráciára nevelés az érintett korosztályok 

körében az esélyegyenlőségi szempontok szem előtt tartása mellett történjék. A Kecskeméti Ifjúsági 

Kerekasztal működtetése mellett szükséges a többi, helyi érdekképviseletet segítő alrendszerek, 

szereplők megerősítése is.  

 

9.3. Intézkedések: 

9.3.1. Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja: szükséges egy olyan fórum évenkénti megrendezése, 

amely lehetőséget nyújt az Önkormányzat, az ifjúsággal foglalkozó szakmai és civil szervezetek és 

intézmények, valamint a fiatalok közötti tényleges párbeszédre. Ezen a fórumon az Önkormányzat 
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egyrészt tájékoztatja a város fiataljait az őket érintő terveiről és intézkedéseiről, másrészt 

ugyanilyen fontos cél, hogy a fiatalok is kifejthessék igényeiket, javaslataikat vagy kritikájukat az 

önkormányzat ifjúságpolitikájával kapcsolatban. Ugyancsak kitűnő alkalmat kínál ez a fórum arra, 

hogy a fiataloknak szolgáltató intézmények, szakmai és civil szervezetek közvetlen kapcsolatot 

építhessenek ki tevékenységük célcsoportjával.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: intézmények, civil szervezetek, ifjúsági szervezetek 

Határidő: folyamatos 

Forrás: önkormányzati éves költségvetés 

 

9.3.2. A célzottan ifjúsági feladatokat ellátó intézmények és szolgáltatások megerősítése: Az 

ifjúsággal foglalkozó, ifjúság számára programokat biztosító intézmények szolgáltatásinak 

támogatása az önkormányzati költségvetésben szereplő működési és személyi feltételek garantálása 

mellett a városi pályázati rendszeren keresztül.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: ifjúsági és ifjúságsegítő intézmények, civil szervezetek 

Határidő: folyamatos 

Forrás: intézményi költségvetés, pályázati lehetőség 
 

9.3.3. Diákvezető képzés – diák-önkormányzati képviselők készségfejlesztő programjai. A 

közügyek iránti érzékenység és az érdekérvényesítő képesség fejlesztéséhez támogatni kell a 

diákönkormányzatok megszervezését, megerősítését. Az érdeklődő fiatalok közösen alakítsák ki a 

párbeszédrendszerüket és érdekképviseletüket lakóhelyükön. Az Önkormányzatnak ki kell 

alakítania a keretfeltételeket, hogy a fiatal delegáltak be tudjanak kapcsolódni az Önkormányzat 

munkájába az ifjúságot érintő ügyekben. A Nyitott Kapuk - ifjúságfejlesztés Kecskeméten projekt 

keretében több diákvezető program finanszírozására is lesz lehetőség. Különböző mini projektekre 

lesz forrás, mint például a diákönkormányzati fórum.  

 

Felelős: Kecskeméti Ifjúsági Otthon  

Együttműködő partnerek: Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, Rév 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Esélyek Háza, Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 

Ifjúsági Munkacsoportja, iskolai diákönkormányzatok 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 

 

9.3.4. Fiataloknak szóló panasz- illetve ötletláda létrehozása: Ez az ötletláda a fiataloknak szólna 

és a kecskemet.hu weboldalon kaphatna helyet. Itt a fiatalok a saját véleményüket közvetlenül meg 

tudnák osztani a város vezetőivel.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Együttműködő partnerek: intézmények, civil szervezetek, ifjúsági szervezetek 

Határidő: 2014. december 31.  

Forrás: önkormányzati éves költségvetés 

 

 

10. Ifjúsági mobilitás, nemzetközi kapcsolatok 

 

10.1. Helyzetkép:  

Az Ifjúságkutatás 2011 projekt e témával foglalkozó eredményei azt jelzik, hogy a kecskeméti 

fiatalok jelentős hányada tartja elképzelhetőnek, hogy külföldön tanuljon vagy dolgozzon, 
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ugyanakkor viszonylag alacsony azoknak az aránya, akik a jövőjüket mindenképpen Kecskeméten 

képzelik el.  

 

A külföldön történő tanulás vagy munkavállalás motivációi egyértelműen racionálisak. A fiatalok 

számára a legfontosabb motiváció ilyen esetben a nyelvtanulás, az új ismeretek szerzésének 

lehetősége, a jövőbeli karrierre gyakorolt pozitív hatás, a magasabb fizetések, illetve a jobb munka- 

és életkörülmények Ezzel szemben az itthon-maradás motivációi abszolút emocionálisak, mint 

például a családhoz és barátokhoz való erős kötődés, illetve az, hogy nem éreznék magukat otthon 

külföldön. A Kecskeméten való maradás három legfontosabb szempontja a fiatalok véleménye 

szerint a következő: magasabb fizetés, könnyebb lakáshoz jutás és több munkahely. Az eredmények 

ismeretében feltétlenül szükséges a város ifjúságmegtartó képességének javítása, Kecskemét 

vonzóvá tétele a jövő nemzedéke számára. 

 

10.2. Alapelv:  

Figyelembe véve a fiatalok nemzetközi mobilitási hajlandóságát, meg kell erősíteni a már működő, 

európai mobilitást segítő szolgáltatásokat, szakmai és kulturális programokat. Támogatni kell a 

fiatalok külföldi tapasztalatszerzését, látókörük és ismereteik szélesítését, ugyanakkor törekedni kell 

olyan körülmények, jövőkép megteremtésére Kecskeméten, amelyek vonzóvá teszik számukra a 

várost, és arra motiválják őket, hogy a külföldön megszerzett tudásukat itthon kamatoztassák. 

Mindezek érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetni az idegennyelv-oktatásra és az interkulturális 

tanulást segítő nem formális pedagógiai módszerekre, lehetőségekre. 

 

A nemzetközi kapcsolatok terén ki kell aknázni és szélesíteni kell a Kecskemét testvérvárosi 

hálózatában rejlő lehetőségeket. Törekedni kell arra, hogy élő ifjúsági és szakmai kapcsolatok 

alakuljanak ki a testvérvárosokkal, ennek érdekében támogatni kell a közvetlen ifjúsági 

találkozások, szakmai hálózatok kiépülését.  

 

10.3. Intézkedések: 

10.3.1: Idegennyelv-oktatás fejlesztése: A társadalmi mobilitás érdekében fejleszteni szükséges az 

idegennyelv-oktatást. Mind a továbbtanulás, mind az elhelyezkedés területén mára szinte 

alapkövetelmény az idegen nyelv ismerete, használata. Támogatandó az idegennyelv-oktatás nem 

iskolai keretben megvalósuló formáinak megerősödése, az ifjúság körében való népszerűsítése, 

például a nemzetközi önkéntes tevékenységek révén Kecskemétre került külföldi fiatalok, illetve 

egyéb önkéntes anyanyelvi beszélők bevonása által. Meg kell szervezni ezen nyelvgyakorlási 

lehetőségek összehangolt koordinációját, illetve az ezekről szóló információk fiatalokhoz való 

eljuttatását. 

 

Felelős: oktatási-nevelési intézmények fenntartója 

Együttműködő partnerek: köznevelési intézmények, Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Helpi 

Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely 

Határidő: folyamatos 

Forrás: köznevelési intézmények költségvetése, projekttámogatás 

 

10.3.2. Iskolán kívüli nem formális tanulási lehetőségek támogatása: A nyelvgyakorlás mellett 

az interkulturális tanulás elsajátítására, önmaguk kipróbálására, illetve a munkavállalás, az 

önismeret, a személyiségfejlesztés, valamint az idegengyűlölet (xenofóbia) megelőzése érdekében 

támogatni kell az iskolán kívüli nem formális tanulási lehetőségeket, például az Eurodesk, a 

Fiatalok Lendületben Program (FLP), az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS), az AFS Magyarország, 

Nemzetközi Csereprogram Alapítvány programjai keretében. 

 

Felelős: Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, Esélyek 

Háza, Európa Jövője Egyesület 
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Együttműködő partnerek: iskolai diákönkormányzatok, segítő pedagógusok, tanácsadók 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 

10.3.3. Nemzetközi kapcsolatokkal és ifjúsági mobilitással kapcsolatos információk 

összegyűjtése, ifjúsági mobilitás regiszter létrehozása: Támogatni kell a működő, európai és más 

kontinenseket célzó mobilitást segítő szolgáltatásokról, szakmai, oktatási, önkéntes és kulturális 

programokról való információáramlást annak érdekében, hogy az érdeklődő fiatalok friss, naprakész 

tájékoztatást kaphassanak ebben a témakörben. Online és nyomtatott kiadvány formában meg kell 

jeleníteni és össze kell gyűjteni azokat a Kecskeméten elérhető szervezeteket, szolgáltatásokat és 

tevékenységeket, amelyek segítenek megvalósítani a fiatalok nemzetközi tapasztalatszerzéssel 

kapcsolatos terveit. Ez a dokumentum összegyűjtve tartalmazza az ifjúsági mobilitással és a 

nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő szakmai szervezeteket, ezek tevékenységeit, szakmai 

hálózatait, a külföldi aktivitással kapcsolatos lehetőségeket a fiatalok számára. Személyes iskolai 

tájékoztatók szervezésével kell bővíteni a területtel kapcsolatos információáramlást. Erősíteni kell 

az együttműködést a média képviselőivel, hogy ez a téma az általuk kínált csatornákon is 

eljuthasson a fiatalokhoz. Ismerve a célcsoport internet-felhasználási szokásait, ezen információkat 

meg kell jeleníteni az általuk preferált közösségi oldalakon, illetve a Kecskeméti Ifjúsági 

Kerekasztal honlapján is. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, Kecskeméti 

Ifjúsági Kerekasztal, Kecskeméti Főiskola, oktatási intézmények 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 

 

10.3.4. Testvérvárosi ifjúsági kapcsolatok mélyítése, élővé tétele: Törekedni kell arra, hogy 

Kecskemét széleskörű testvérvárosi kapcsolatai a két- vagy többoldalú ifjúsági kapcsolatok szintjén 

is megjelenjenek, és valódi tartalommal telítődjenek. Ennek jegyében támogatandó az a törekvés, 

hogy külföldi delegációk Kecskemétre történő hivatalos meghívása esetén a meghívottak között 

kapjanak helyet ifjúsági szakemberek és az adott város fiatalságának képviselői is. Természetesen a 

külföldre látogató kecskeméti delegációk esetében ugyanez az eljárás javasolt. Ugyanakkor 

hangsúlyossá kell tenni a testvérvárosi kapcsolatok esetén a szakmai hálózatok és a közvetlen 

ifjúsági találkozások, akár testvériskolai kapcsolatfelvételek megszervezését.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: ifjúsági és köznevelési intézmények, közművelődési intézmények, civil 

szervezetek, testvérvárosok 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 

 

10.3.5. Ifjúsági gyakorlati regiszter létrehozása: A testvérvárosokkal kiépítendő ifjúsági 

kapcsolatok erősítése érdekében szükség lenne arra, hogy létrehozzunk egy adattárat, amely a 

külföldi és az általunk felajánlható szakmai gyakorlati lehetőségekről tartalmaz naprakész 

információkat. Ennek segítségével az érdeklődő magyar fiatalok, főiskolai hallgatók és középiskolai 

tanulók számára külföldi gyakorlati hely biztosítható, míg a külföldi fiatalok magyarországi 

gyakorlati lehetőségekről értesülnének. 

 

Felelős: Kecskeméti Főiskola 

Együttműködő partnerek: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, köznevelési 

intézmények, vállalkozások 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 
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11. Környezetvédelem, környezettudatosság 

 

11.1.Helyzetkép:  

Kecskemét Megyei Jogú Város tagja a Klímabarát Települések Szövetségének, melynek célja, hogy 

Magyarországon minél több településnek legyen saját, szakmailag megalapozott klímastratégiája, 

valamint a klímaprogramok megvalósításának elősegítése és a települések érdekképviselete 

klímavédelmi kérdésekben. Városunk 2000-ben csatlakozott az Aalborgi Chartát elfogadó városok 

mozgalmához is. A Chartát aláíró városok a fenntarthatóság, a társadalmi, gazdasági, kulturális 

hagyományok megőrzését tűzte ki célul. 

 

Kecskeméten több olyan akciót szerveznek, amely a mozgalom szellemiségével összhangban van, 

többek között környezettudatosságot ösztönző szemléletformáló kampányokat is.  

 

Elő kell segíteni a „zöld gondolkodás” beépülését a mindennapokba. Meg kell ismertetni a 

fiatalokat az alternatív energiákkal, a különböző energiatakarékos megoldásokkal és az újfajta 

energiaforrások felhasználásának lehetőségeivel. A megújuló energiával működtetett (fűtött) padok 

(téli használat céljából), hűtők, kerékpárok vagy az ezeket bemutató interaktív kiállítások az 

energiatakarékosság és a tudatos felhasználói lét kerüljön előtérbe a fiatal fogyasztók számára. 

Kreatív ötletekkel és kivitelezéssel korszerű módon népszerűsíthető az energiatakarékosság és az 

alternatív energiaforrások használata.  

 

11.2. Alapelv:  

A környezetvédelem iránti fogékonyság és a környezettudatosság kialakítása az ifjúság körében 

kulcskérdés a fenntartható jövő szempontjából. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

és a témában érintett szervezeteknek és szakembereknek egyaránt törekedni kell arra, hogy a 

fiatalok körében az Ifjúságkutatás 2011 projekt eredményei értelmében meglévő pozitív attitűdöt a 

rendelkezésre álló eszközök kiaknázásával fenntartsa és tovább erősítse.  

 

11.3. Intézkedések: 

11.3.1. Szemléletformáló kampányok megvalósítása: iskolai témanapok, mikroprojektek, 

városrészi napok, ifjúsági tábor, lakossági tanácsadó hálózat fejlesztése, öko-falvakba tett 

kirándulások, környezetvédelmi „Roadshow”, „Zöld Karika” program, madárkarácsony, 

Környezetvédelem Jeles Napjai rendezvénysorozat programjai. 

 

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon berkein belül indult útjára 2009-ben a „Zöld ernyő – kecskemétiek az 

élhetőbb környezetért” nevű sikeres projekt. Ennek a programnak, illetve elemeinek a 

fenntartásával és további kiterjesztésével, a partnerekkel közösen a kecskeméti lakosság figyelmét 

felhívó, tájékoztató, cselekvésre ösztönző kampányok valósulhatnak meg a fenntartható fejlődés, a 

környezettudatos magatartás érdekében. A különböző formában megfogalmazott és eljuttatott 

üzenetek már eddig is megmozgatták a lakosságot, alakították, formálták a gondolkodást.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: köznevelési intézmények, Kiskunsági Nemzeti Park, Kecskeméti 

Planetárium, Körlánc Egyesület, Termostar Kft., Bácsvíz Zrt., KEFAG Kiskunsági Erdészeti és 

Faipari Zrt., Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskeméti Nagycsaládosok 

Egyesülete, Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft., Kecskeméti Ifjúsági 

Otthon, GAMF, Mozgásban az Átalakuló Kecskemétért, Körösök Völgye Natúrpark, Kecskeméti 

Planetárium, Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája, Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi 

Járási Intézete, sportegyesületek, Szatyor Egyesület, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, 

Kecskeméti Vadaskert, Dán Kulturális Intézet, Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 
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Határidő: folyamatos 

Forrás: intézményi költségvetés, projekttámogatás 

 

11.3.1.a. Környezetvédelmi „roadshow” megvalósítása a város kijelölt általános iskoláiban: A 

városban működő, környezettudatosságot előtérbe helyező cégek összefogásával jöjjön létre egy 

úgynevezett „Zöld Roadshow”, ahol ezek a vállalatok bemutatnák működésüket egy kijelölt 

iskolában egy egész napos rendezvény keretében. Előadások lennének a környezeti (épített és 

természetes) értékekről, megújuló energiatermelésről, újrahasznosítható anyagokról. Az előadások, 

bemutatók során vagy utána a gyerekek valamilyen jelképes ajándékot kapnának, ami emlékeztetné 

őket a környezettudatosságra nevelő bemutatóra. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: köznevelési intézmények, KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari 

Zrt., Bácsvíz Zrt., Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága., Termostar Kft., Kecskeméti  Ifjúsági  

Otthon, Hírös Hulladékgazdálkodási Kft., Szatyor Egyesület.  

Határidő: 2013. december 31. 

Forrás: felajánlások  

 

11.3.1.b.  „Zöld Karika” Környezetvédelmi Szemléletformáló Program: A családok számára a 

üzeneteket eljuttatni leginkább a gyerekeken keresztül lehet. A cél, hogy a fiatalokban tudatosuljon 

a zöld szemlélet, mert így a szülők is átvehetik a környezettudatos megoldásokat. A 

környezetvédelem fontosságára felhívó kampányok, szemléletformáló programok lebonyolítása 

fontos feladat. A szemléletformáláshoz kiváló eszköz, hogy a tudatosságot sportolókkal 

népszerűsítsük. A program során egy környezetvédelmi rajzpályázat, illetve egy vetélkedő is lenne 

az iskolák tanulói számára. A hulladék újrafelhasználási technikák megismerésével, takarékoskodási 

versenyek szervezésével fellendíthető a környezettudatosságra való igény. Amennyiben a gyerekek 

megtanulják az iskolában, hogy a környezettudatos gondolkodás nem feltétlenül jár 

többletkiadásokkal, saját otthonukban is jobban figyelhetnek a környezetkímélő megoldásokra. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Hírös Hulladékgazdálkodási Kft., Szatyor 

Egyesület, sportegyesületek, köznevelési intézmények 

Határidő: 2013. december 31. 

Forrás: Környezetvédelmi Alap 

 

11.3.1.c. Jeles Napok rendezvénysorozat: Évek óta sikeres programként működő egész éven át 

tartó rendezvénysorozat a környezetvédelem jegyében. A helyi érték megjelenésének fontossága 

kiemelendő az összes programelem közül. Márciustól egészen októberig tartanak a „Föld Napja” 

rendezvények, a Környezetvédelmi Világnap és az Autómentes Nap, amelyek nagy sikernek 

örvendő programok a város különböző pontjain.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: köznevelési intézmények, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, 

Kecskeméti Planetárium, Körlánc Egyesület, Termostar Kft., Bácsvíz Zrt., KEFAG Kiskunsági 

Erdészeti és Faipari Zrt., Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskeméti 

Nagycsaládosok Egyesülete, Türr István Képző és Kutató Intézet Közép-Duna Menti Igazgatóság, 

Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Kecskeméti Főiskola GAMF Automatizálási és Műszaki Főiskolai Kar, 

Mozgalom az átalakuló Kecskemétért, Körösök Völgye Natúrpark, Corvina Óvoda Ifjúság Úti 



 

55 

 

Óvodája, Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészsügyi Intézete, sportegyesületek, Szatyor 

Egyesület, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Kecskeméti Vadaskert, Dán Kulturális 

Intézet, Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 

Határidő: folyamatos 

Forrás: Környezetvédelmi Alap 

 

11.3.1.d. „Madárkarácsony” Kecskemét főterén: A városban működő „zöld” illetve „zöldülni” 

vágyó óvodák madárkaláccsal, madáreleség-füzérekkel „feldíszítenek” egy-egy kijelölt fát a főtéren 

az általuk barkácsolt madáretetőkkel, amibe az ennivalót folyamatosan pótolják. A kezdeményezés 

lényege madarakról történő folyamatos gondoskodás. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: „Zöld Óvodák”, Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája 

Határidő: folyamatos 

Forrás: intézményi költségvetés, pályázati lehetőség 

 

11.3.2. Főiskolai „Zöld Kör” létrehozása: A Kecskeméti Főiskola egyik karán sincsen 

környezetvédelmi mozgalom, holott lenne rá igény. Hasznos lenne bevonni a kecskeméti 

főiskolásokat a TIKÓPIA Felsőoktatási zöld szervezetek hálózata Egyetemi zöld-kör tagjai közé, 

hogy egy országos hálózat tagjaiként különféle környezetvédelemmel összefüggő programokat 

tudjanak szervezni Kecskeméten mind a főiskolai hallgatók, mind pedig a város polgárai részére. A 

városban létrejövő közösségi kertek ápolásához a szakmai hátteret a főiskolai hallgatók is adhatnák.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: TIKÓPIA Felsőoktatási zöld szervezetek hálózata, Virágh Zsófia 

(Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar) 

Határidő: 2013. december 31. 

Forrás: intézményi költségvetés, pályázati lehetőség 

 

11.3.3. Erdei Iskola program: A környezettudatos magatartás kialakításának kézenfekvő és 

élményszerű formája az erdei iskola. Az iskolapadban szerzett ismeretek megtapasztalása a falak 

nélküli tanteremben, a természetben.  

 

Kecskeméti székhelyű intézmények, szervezetek üzemeltetésében több minősített erdei iskola 

működik: Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola, Vackorvár Erdei Iskola, Naprózsa Erdei 

Iskola, Kontyvirág Erdei Iskola 

 

Szükséges, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendelkezésre álló eszközökkel 

motiválja és támogassa az iskolákat, hogy pedagógiai programjukban helyet adjanak az erdei 

iskoláknak. Fontos a szervező pedagógusok iskolai támogatása, helyettesítése a túlóra tekintetében 

is. Ugyanakkor ösztönözni kell az erdei iskolákat, hogy óvodás korosztály számára is kínáljanak 

programokat. A Környezet és Energia Operatív Program támogatásával a Parádfürdői Ifjúsági 

Táborban infrastruktúra-fejlesztés van folyamatban, ami további lehetőségeket biztosít a magas 

szintű szakmai programok megvalósításához.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: köznevelési intézmények, erdei iskolák üzemeltetői, Kecskeméti 

Ifjúsági Otthon 
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Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 

 

11.3.4. Szabadtéri közösségi tér létrehozása: Kecskeméten működik már a 6-pont Közösségi tér 

Hálózat, de mivel egyre nagyobb az igény a közösségi kertekre, így aktuálissá válik egy olyan 

szabadtéri közösségi tér létrehozása is, ahol a generációs párbeszéd is megvalósulhatna, illetve 

hangsúlyosabbá válna a környezetvédelem. A közös munka és a produktivitás élményével elérhető, 

hogy az átalakult köztér ne az egészségkárosító szokások színtere legyen. Helyszínnek az ELEVEN 

Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér és a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér 

szomszédságában lévő terület is alkalmas lenne. A parképítést vagy a kerítésépítést civil szervezetek 

összefogásával és vállalkozások bevonásával lehetne megoldani. A Generációs Közösségi Park 

létesítésében alapvető szempont a generációk közötti kapcsolat erősítése, melyet a két közösségi tér 

a közös szórakozási, kikapcsolódási, sportolási, kulturális és egyéb közösségi programokon 

keresztül érne el. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, Kecskeméti 

Spartacus Sportkör és Közösségi Tér, KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt., 

Széchenyiváros-Máriahegy-Miklovics telep Városrészi Önkormányzata 

Határidő: 2013. december 31. 

Forrás: projekttámogatás 

 

 

12. Gyermek- és ifjúságvédelem, családügy 

 

12.1. Helyzetkép:  

Az Ifjúságkutatás 2011 projekt számos eredménye rámutat arra, hogy az utóbbi évtizedekben 

bekövetkezett markáns társadalmi változások ellenére továbbra is a család a legfontosabb érték- és 

mintaközvetítő közeg a fiatalok számára. Ha azonban a családok működésében zavarok, előnytelen 

változások következnek be, akkor ennek eredményeként megnő azoknak a gyermekeknek, 

fiataloknak a száma, akik fokozott odafigyelést, szakszerű gondoskodást vagy védelmet igényelnek. 

Az ilyen esetek száma és komplexitása is növekszik, ez utóbbi azt jelenti, hogy több hátrányos 

tényező egyszerre jelentkezik az érintett fiatalok vonatkozásában (többszörösen hátrányos helyzet, 

alkoholizmus, munkanélküliség, szegénység, családon belüli erőszak, iskolai hiányzások, 

gyermekkori bűnözés, szabálysértés elkövetése. Az utóbbi években megnőtt a magatartás-

problémás gyermekek száma is). Az ellátó rendszer nem mindig tud a növekvő számú és bonyolult 

helyzettel megbirkózni. Nehézséget okoznak a jelzőrendszerben időnként felmerülő hiányosságok, 

esetleg a passzivitás, valamint a túlzott és olykor irreális elvárások is. 

 

12.2. Alapelv:  

Gyermek- és ifjúságvédelem nem képzelhető el a családok megerősítése és védelme nélkül, hiszen a 

család az elsődleges prevenció egyik legfontosabb színtere az iskola mellett. A prevenció azonban 

akkor lehet igazán hatékony, ha az érintett szakmai és civil szervezetek, az intézményrendszer és a 

családok közötti együttműködés is hatékony, ezért ezen együttműködés kereteinek megteremtése és 

koordinálása elsődleges feladat.  

 

Fontos ugyanakkor, hogy képessé tegyük a fiatalokat segítő szervezeteket a közvetlen kortárssegítés 

folyamatos szinten tartására (képzés, utógondozás, információ), mivel a kortárs-hatás sokszor 

jobban érvényesül, mint a segítő szervezetek tevékenysége. 
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12.3. Intézkedések: 

12.3.1. Gyermek- és ifjúságvédelmi Szakmai Közösség/Hálózat létrehozása és működtetése: a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberekből álló közösség létrehozásának és 

működtetésének célja a szakmai koordináció és együttműködés erősítése, illetve a hatékonyabb 

problémamegoldás támogatása az érintett terület vonatkozásában. Ennek érdekében a 

Közösség/Hálózat erősíteni kívánja az iskolai kereteken belül dolgozó pedagógusok és a meglévő 

szakmai intézményrendszer munkatársai közötti párbeszédet és konzultációt a partneri viszony 

jegyében. A Közösség/Hálózat fontos szakmai feladata a mentálhigiénés-pszichológiai szupervízió 

biztosítása az ezt igénylő pedagógusok számára. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, Twist Olivér 

Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület, köznevelési intézmények, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó intézmények és civil szervezetek  

Határidő: 2013. december 31. 

Forrás: projekttámogatás 

 

12.3.2. Iskolapszichológusok munkájának támogatása: Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és szakmai intézményei kiemelt fontosságúnak tartják az ifjúság mentális 

egészségének megőrzését, illetve az esetlegesen felmerülő problémák hatékony és szakszerű 

kezelését. Ennek érdekében az Önkormányzat együttműködést kezdeményez az iskolapszichológusi 

rendszer városi működtetése ügyében az érintett szereplőkkel, illetve felajánlja szerepvállalását 

szakmai koordinátorként a rendszeres konzultációk szervezésében.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, Twist Olivér 

Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti 

Megyeközponti Tankerülete 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 

 

12.3.3. Iskolai előmenetelt segítő komplex program megszervezése és működtetése: ennek a 

programnak a célja a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok segítése különböző 

módokon. A komplex program három egymástól független, ugyanakkor egymást hatékonyan 

kiegészítő és támogató programelemet foglal magába. A mentor program iskolai keretek között 

működő kortárs segítő program. A tanoda program hasonló célokat valósít meg, de iskolai 

kereteken kívül. A szenior mentor program a generációk közötti együttműködés jegyében 

idős/nyugdíjas pedagógusok bevonásával működik. Az első két programelem egy koordináló 

szervezet (HELPI) közreműködésével alkalmas lehetne a törvény által érettségi feltételként 

meghatározott önkéntes tevékenység kiváltására is.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: köznevelési intézmények, Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő 

Műhely, idősügyi szervezetek, diákönkormányzatokat segítő pedagógusok, önkéntesek 

Határidő: 2013. december 31. 

Forrás: projekttámogatás 
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12.3.4. Családi életre nevelés támogatása, szakmai hátterének biztosítása: A család 

alapértékként való bemutatása az ifjúság felé Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

számára az egyik legfontosabb ifjúságpolitikai célkitűzés. Ez összhangban áll azzal az állami 

törekvéssel, amely a családi életre nevelést kiemelt fejlesztési területként jeleníti meg a Nemzeti 

Alaptantervben. A családi életre nevelés terén az iskola a legfontosabb szervezeti keret, amin 

keresztül a legkönnyebben érhető el a célközönség (szülők, gyerekek). Kecskemét mintavárosnak 

tekinthető a családi életre nevelés szempontjából, köszönhetően a Kecskemét-Széchenyivárosi 

Közösségépítő Egyesület országosan elismert szakmai munkájának, illetve az iskolák és az 

Egyesület között kiépült gyümölcsöző együttműködésnek, aminek fenntartása és erősítése a 

jövőben is kívánatos.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: köznevelési intézmények, Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő 

Egyesület 

Határidő: folyamatos 

Forrás: önkormányzati éves költségvetés, projekttámogatás, önkéntes tevékenység 

 

 

13.Bűnmegelőzés, közbiztonság 

 

13.1. Helyzetkép:  

A város számos intézménye és szervezete dolgozik azon, hogy az itt élő fiatalok megfelelő 

tájékoztatást kapjanak arról, hogy mit tehetnek önmaguk és értéktárgyaik biztonságának megőrzése 

érdekében, továbbá változatos bűnmegelőzési és prevenciós programokkal igyekeznek az áldozattá 

és elkövetővé válást, a csellengést, valamint a drogfogyasztást megelőzni. Kábítószerhez a fiatalok 

legkönnyebben a szórakozóhelyeken jutnak, mint a 2011. évi ifjúságkutatásból is kiderül, ezért azok 

rendszeres ellenőrzése kiemelt fontosságú.  

 

13.2.  Alapelv: 

A rendelkezésre álló eszközök segítségével törekedni kell annak megakadályozására, hogy a 

fiatalok bűnelkövetővé és áldozattá váljanak. A 18. év alatti – ismertté vált – elkövetők száma 

megyénkben az elmúlt öt év folyamán hullámzó tendenciát mutat, adott időszakon belül a legutóbbi 

teljes év (2011.) a második legalacsonyabb értékű, viszont a 18. év alatti sértettek száma 2008. évtől 

kezdődően emelkedő. Minden rendelkezésre álló eszközt meg kell tehát ragadni a kriminalizáció 

megelőzésére. A bűnmegelőzés területén a legszélesebb körű (intézményi és civil) összefogás és 

együttműködés szükséges ahhoz, hogy a fiatalok ne váljanak se bűnözővé, se áldozattá. 
 

13.3. Intézkedések: 

13.3.1. „Történhetett volna másképp…” Városi Bűnmegelőzési Program 

Célja, hogy az előadások, beszélgetések, szituációs játékok, bemutatók megelőzzék a célcsoportba 

tartozó korosztályok elkövetővé, illetve áldozattá válását, segítsék és fejlesszék a gyerekek 

veszélyhelyzet-felismerő képességét és helyes döntését. A Komplex bűnmegelőzési héten, városi 

vetélkedő keretében az általános iskolák 5-6. osztályosai elméleti és gyakorlati ismeretek 

megszerzését követően egy iskolai vetélkedő után még egy záró rendezvényen is összemérhetik 

tudásukat. A 7-8. osztályos tanulók számára előzetes feladatok kiküldését követően járőrversenyre 

kerül sor, a 13-14 éves korosztály számára önismereti csoportokat szerveznek azzal a céllal, hogy 

többet tudjanak meg saját lelki működésükről, összetett és sokszor ellentmondásos érzelmeikről, 

gondolataikról, motivációikról. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
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Együttműködő partnerek: Kálmán Lajos Óvoda és Művelődési Ház Hetényegyházi Művelődési 

Háza, Belvárosi Általános Iskola Zrínyi Ilona Általános Iskolája, Kecskeméti Rendőrkapitányság, 

polgárőrség, a programhoz csatlakozó kecskeméti általános iskolák 

Határidő: folyamatos 

Forrás: pályázati lehetőség, projekttámogatás 
 

13.3.2.  „Ovirendőr” Program  

Ahhoz, hogy a fiatal korosztályban kialakuljon és elmélyüljön a szabálytudat, már óvodás korban 

meg kell kezdeni a preventív oktatásokat, foglalkozásokat. Biztos erkölcsi alapokon nyugvó 

társadalom csak akkor várható, ha már óvodás korban elsajátítják azt a tudást, mellyel később el 

tudják kerülni az elkövetővé és áldozattá válást, és szabálykövető állampolgárok lesznek. A 

programban Kecskemét illetékességi területén működő óvodák középső és nagycsoportosai vesznek 

részt, akiket rendőrök oktatnak 10 fős csoportokban. Az elméleti foglalkozásokat követően a 

gyerekek elektromos járművek vezetésével elsajátítják a biztonságos közlekedés alapjait. 

 

Felelős: Kecskeméti Rendőrkapitányság 

Együttműködő partnerek: kecskeméti óvodák 

Határidő: folyamatos 

Forrás: projekttámogatás 
 

13.3.3. „Megelőzés Napja”  

,,A Megelőzés Napja'' 2005 óta a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság által megvalósított 

preventív célokat szolgáló, egész napos, ingyenes rendezvény, melyen évről-évre több ezer látogató 

vesz részt. Cél, hogy a bűn-, és a baleset-megelőzés területén tevékenykedő szervezetek ingyenes 

tanácsadásával, látványos bemutatóival, szimulációkkal, szórakoztató műsorokkal példát és 

alternatívákat mutatni ahhoz, hogy a város, a megyénk állampolgárai és különböző szervezetei 

továbbá a családok és különösen a fiatalok figyelmét felhívjuk mindazon veszélyforrásokra, 

amelyek következtében bűncselekmények áldozatává, illetve elkövetőjévé válhatnak. A 

rendezvényen bemutatkoznak mindazon szervek, szervezetek, vállalkozások, amelyek bármilyen 

megelőzési tevékenységgel a szabadidő hasznos eltöltésének szervezésével, a természetes és épített 

környezet védelmével az egészség megőrzésével foglalkoznak. 

 

Felelős: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 

Együttműködő partnerek: Kecskeméti Rendőrkapitányság, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-

főkapitányság Balesetvédelmi Bizottsága, Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, Bács-

Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei 

Szervezete, honvédség, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei, 

polgárőrségek, autóiskolák, Kecskeméti Közterület-felügyelet, Rév Szenvedélybeteg-segítő 

Szolgálat, NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága, Paksi Atomerőmű Zrt., Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatósága, Europe Direct, Esélyegyenlőségi Iroda, ifjúságvédelemmel foglalkozó 

szervezetek, (Gyermekjóléti Központ, Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda 

és Fejlesztő Műhely), Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Bács-Kiskun 

Megyei Szervezete, Rotary Klub, Országos Mentőszolgálat, sportszervezetek, Hírös Sport 

Nonprofit Kft., Szerzői jogokat védő alapítványok (ASVA, PRO.ART) 

Határidő: minden év ősze, a tanévkezdést követő hónap 

Forrás: projekttámogatás 

 

13.3.4. „Ifjúságvédelmi járőr” 

Célja, hogy a Gyermekjóléti Központ és a Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai együttes 

összefogással, közös éjszakai „razziák” keretében - előre egyeztetett időpontokban, lehetőleg 

negyedévente négy alkalommal - felderítsék a szórakozóhelyeken, és azok környékén csavargó, 

csellengő fiatalokat. Ezt követően a családgondozók még idejében felvehetik a kapcsolatot a 
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szülőkkel a további problémák megelőzése érdekében.  

 

Felelős: Kecskeméti Rendőrkapitányság 

Együttműködő partnerek: Gyermekjóléti Központ  

Határidő: folyamatos 

Forrás: intézményi költségvetés 

 

13.3.5. A 6-pont Közösségi Tér Hálózat bűnmegelőzési feladatai: 

Közösségi bűnmegelőzés 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia kiemeli a gyermekközpontú és a közösségi megközelítést a 

bűnmegelőzés területén. A fiatalkori bűnmegelőzésben a család és az iskola mellett a helyi 

közösségeknek is fontos szerepet szán.  

 

A kisközösségi kontroll erősítésével csökkenthető a kallódó fiatalok száma. A városban működő 6- 

pont Közösségi Tér Hálózat – mely sok esetben a szóban forgó fiatalok szocializációjának 

meghatározó színtere – értékközvetítési munkájával, jelzőrendszerével visszavezetheti a szűk 

családi közösségi kontroll felé a fiatalokat, annak esetleges hiányában pedig természetes 

támogatóként maga lehet az, amely a kontrollt jelentheti. 

 

A közösségi terek bűnmegelőzési munkája a prevenció területén válik jelentőssé. A megelőzés itt 

elsősorban azt jelenti, hogy ezek a helyek, az ott folyó közösségi élet, a jó hangulat, az igénybe 

vehető programok mind a fiatalok szabadidejének értelmes eltöltését szolgálják. A bűnmegelőzés 

része a közösségi terek komplex szakmai tevékenységének. 

 

A közösségi terek szolgáltatásai két csoportra bonthatók. 

 

1. Nyitott közösségi szolgáltatások: A fiatalok szabadon használhatják a közösségi tér 

eszközparkját, játszhatnak, sportolhatnak, beszélgethetnek az ott jelen levő munkatárs aktív 

részvételével (társasjáték, csocsó, asztalitenisz, internet, zenehallgatás). 

 

2. Szervezett programok, szolgáltatások: A közösségi terek a fiatalok igényeire épülve kompetencia- 

és közösségfejlesztő programokat, szolgáltatások alakítanak ki (filmklub, kézműves foglalkozás, 

tanácsadás, koncert, kiállítás, sportverseny). 

 

A két szolgáltatási csoport egymást kiegészítve teremti meg a fiatalok fejlesztését, integrációját, 

támogatását. Lehetőséget ad a kapcsolatfelvételre, egy bizalomra épülő segítő kapcsolat 

kialakítására, majd a fiatal bevonására a saját maga fejlesztésébe. Módszertanát tekintve a közösségi 

pontokban tevékenykedő segítők a nyitott ifjúsági munka eszközrendszerét használva, kizárólag a 

fiatalok megjelenő igényei alapján, az ő kezdeményezéseik mentén, őket erősítve segítik 

programok, akciók, kampányok kialakítását. A közösségi terek biztonságos, védett környezetet 

biztosítanak a fiatalok számára szabadidejük eltöltéséhez, önmaguk fejlesztéséhez, közösségekbe 

való aktív bekapcsolódáshoz.  

 

A közösségi szolgáltatásokat 6 helyszínen, heti legalább 20 órában/helyszín érhetik el a fiatalok. 

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, 

Kecskeméti Rendőrkapitányság, Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, 

kortárssegítők, Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület, Rév Szenvedélybeteg-segítő 

Szolgálat 
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Határidő: folyamatos 

Forrás: önkormányzati éves költségvetés, projekttámogatás 

 

13.3.6. Pláza Program a Malom Társalgóban (a 6-pont Közösségi Tér Hálózat tagja) 

 

Egyre több fiatal tölti szabadidejét a plázákban céltalan csellengéssel. Kecskeméten a belvárosban 

működő Malom Központ a fiatalok rendszeres találkozóhelye. Nagyon fontos, hogy az 

ifjúságvédelmi felelősök, ifjúsággal foglalkozó szakemberek is megjelenjenek itt, és a helyszínre 

települve próbálják megszólítani, és bevonni őket többféle, érdekes és hasznos tevékenységbe. A 

szabadidő értelmes eltöltésének biztosítása mellett a program másik fontos célja az utcai csellengés 

megelőzése és a kiskorúak veszélyeztetettségének csökkentése. A közösségi internetezési lehetőség, 

a beszélgetések, a kézműves foglalkozások, a társasjátékozás mind - a közösségi élmények 

megélésén túl - a személyiség fejlődését is elősegíti.  

 

Felelős: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Együttműködő partnerek: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, 

Kecskeméti Rendőrkapitányság, Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, 

kortárssegítők, Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület, Rév Szenvedélybeteg-segítő 

Szolgálat 

Határidő: folyamatos 

Forrás: önkormányzati éves költségvetés, projekttámogatás 


