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A MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE, BEMUTATÁSA 
 
Személyi feltételek 

2014. évben a HELPI Ifjúsági Iroda állandó stábja 5 főállású szakmai munkatársból, egy 
részmunkaidőben foglalkoztatott szakmai munkatársból (0.25 fő), és egy részmunkaidőben 
foglalkoztatott gazdasági ügyintéző munkatársból (0.5 fő) állt. 

2014 áprilisától december végéig további 2+2 fő közfoglalkoztatott segítette az intézmény városi 
ifjúságpolitikai tevékenységéhez kapcsolódó feladatainak ellátását. Bérüket, és annak járulékait 
100%-ban a munkaügyi központ támogatásából finanszíroztuk. A nyári szünetben 2 fő diákmunkás is 
lehetőséget kapott intézményünkben dolgozni, foglalkoztatásukat hasonlóan sikerült megoldanunk. 

Az intézmény szakmai feladatainak ellátása érdekében 2014. évben költségvetési forrásból, illetve 
intézményi bevételből megbízási díjat is fizettünk (az ELEVEN Ifjúsági Közösségi Térben 
tevékenykedő ifjúságsegítő számára). 
 
Költségvetés – gazdálkodás 

A HELPI költségvetése évek óta kényszerű megtakarításokkal terhelt, emiatt nagyobb hangsúlyt kell 
kapnia benne külső támogatásoknak, átvett pénzeszközöknek. 2014. évben az közösségi 
szolgáltatások stabilitását, és szakmai fejlesztéseink megvalósítását nagyban segítette a Kecskeméti 
Ifjúsági Otthon és a HELPI Ifjúsági Iroda által közösen, Európai Uniós forrásból megvalósított 
program, a NYITOTT KAPUK - Ifjúságfejlesztés Kecskeméten TÁMOP 5.2.5/B-10/2 projekt.  

A program mellett az intézmény sikerrel pályázott: 

- a munkaügyi kirendeltséghez közfoglalkoztatottak és diákmunkások támogatására (4 fő 
álláskereső + 2 fő diákmunkás közfoglalkoztatási bére és az azt terhelő szociális hozzájárulási 
adó): 1.724.000 Ft támogatás. 

- KMJV Önkormányzatának ifjúsági célelőirányzatára digitális kiadvány elkészítésére és ELEVEN 
Ifjúsági Közösségi Tér működtetésére 200.000 Ft támogatás. 

- a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (GYIA) pályázati kiírásaira, két tábor illetve két képzés 
megvalósítása céljából: 1.652.500 Ft támogatás. 

Szakmai projektekben igénybe vett szolgáltatásainkért (szakmai, módszertani tevékenység, eszköz- és 
terembérlet) 2014. évben 2.436.000 Ft összegben realizáltunk bevételt. 
 
Technikai, infrastrukturális feltételek – eszközellátottság, műszaki színvonal 

A HELPI eszközállománya csak a pályázati lehetőségek kihasználásával tud megújulni, költségvetési 
forrás gyakorlatilag a megnyitás óta nem állt rendelkezésre új eszközök beszerzésére. Az intézmény 
jelenlegi gépparkjának műszaki színvonala az Európai Uniós irányelveknek megfelelően kialakított 
ifjúsági szolgáltatások zavartalan működtetéséhez még kielégítő, de 2014. évben feltétlenül szükség 
van új asztali számítógépek beszerzésére. 

A HELPI önálló ingatlannal nem rendelkezik, saját költségvetésből beruházás illetve felújítás a 
bérleményekben 2014. évben nem történt. A bérlemények használati joga (amelyek esetében az 
szükséges volt) meghosszabbításra került. A működés e szempontból zavartalan volt. 

Kiemelendő, hogy az intézmény közösségi szolgáltatásainak otthont adó ingatlanát – ELEVEN Ifjúsági 
Közösségi Tér – közreműködésünkkel a bérbeadó teljes egészében felújította, így szolgáltatásaink és 
programjaink már megújult, magasabb komfortfokozattal rendelkező környezetben valósulhatnak 
meg (azonos bérleti díj mellett). 
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AZ INTÉZMÉNY FELADATELLÁTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 

I. IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁS 

ALAPTEVÉKENYSÉGEK  

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSSAL, TÁJÉKOZTATÁSSAL, TANÁCSADÁSSAL 
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK A HELPI IFJÚSÁGI IRODÁBAN ÉS AZ ELEVEN KÖZÖSSÉGI TÉRBEN 

TEVÉKENYSÉG 
megnevezése, célja és leírása 

TELJESÍTÉS 
célcsoport, létszám, időtartam, partnerek  

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
Legalább heti 30 órás, személyesen elérhető 
ügyfélszolgálat működtetése: az Irodába betérő 
ügyfelek kiszolgálása, információadás, technikai 
szolgáltatás, konzultáció, vagy tanácsadásra 
orientálás, tájékoztatás, vagy beszélgetés. 

A HELPI-ben 2014. április 1-től heti 3 alkalommal 
(12-18 óráig) egy főügyeletes és egy 
háttérügyeletes, az ELEVEN-ben 2014. április 1-től 
heti 3 alkalommal (15-20 óráig) egy főügyeletes és 
egy háttérügyeletes látta el az ügyfélszolgálatot. 

Célcsoport: 14-28 év közötti kecskeméti fiatalok 

Létszám: napi átlag 22 fiatal / összesen: 5.668 fő 
(statisztikai létszám) 

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS 
Feladat: A kecskeméti középiskolások tanulói 
számára anonim pályaorientációs tanácsadás. 
Általában egyéni tanácsadás, amelyen 1 vagy 2 fő 
vesz részt egyszerre. Megközelítőleg 5 
alkalomból álló tervező folyamat, ahol a 
tanácsadó előbb az érdeklődés, képesség 
területeket méri fel (elsősorban tesztek 
kitöltésével), majd a jelenlegi felsőoktatási 
rendszer és változások ismertetése történik. 
Végül az egyéni igények szerinti szakok, szakmák 
megismertetése és a www.felvi.hu-n való 
tájékozódás segítése történik. 

Célcsoport: 12-30 év közötti fiatalok. 
Elsősorban 14-19 év közötti, általános és 
középiskolás fiatalok veszik igénybe. 

Létszám: 2014-ben: 67 fő egyéni. 

Időtartam: 1 fővel átlagosan 4 (de voltak, akikkel 
csak egyszeri) találkozás volt 
Egész évet tekintve: 151 alkalom 
A tanácsadásokra rendszeresen felkészül a 
tanácsadó, alatta, utána rövid feljegyzést készít. 
Sok megkeresés érkezik e-mailen és a Facebookon! 

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI MOBILITÁSÁT SEGÍTŐ 
FLP ÉS EVS TANÁCSADÁS 
Feladat: Az Európai Bizottság, az Európai 
Parlament és az Európai Unió tagállamainak 
megállapodása értelmében létrejött Erasmus+ 
Program célja nemformális nevelési programok 
támogatása a fiatalok számára. A Program 2014-
ben indult és 2020-ig tart, jelentősen hozzájárul a 
készségek és képességek fejlesztéséhez, és 
kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok nem-
formális és informális tanulási lehetőségeinek 
biztosításában. A HELPI-ben elérhető tanácsadás 
segített a fiatalokat hozzáférni az EU különböző 
országaiban szervezett lehetőségekhez, ezzel 
együtt segítséget nyújt az Európai Önkéntes 
Szolgálatban (EVS) való részvételben is. 

Célcsoport 13-30 év közötti fiatalok. 
Elsősorban 19-29 év közötti, a középiskolás és a 
középiskolákból kikerült fiatalok veszik igénybe. 

Létszám: 2014-ben, összesen: 781 fő egyéni illetve 
csoportos tanácsadás keretében. 

Időtartam: 1 fővel átlagosan 3 találkozás egyéni 
tanácsadás esetén, csoportos tanácsadás során ez 
4 alkalom volt, (1 találkozás kb. 2 óra) 
Egész évet tekintve: 283 óra 
A tanácsadásokra rendszeresen felkészül a 
tanácsadó, alatta, utána rövid feljegyzést készít. 

Partnerek:  
EURODESK Hungary, Budapesti központ 
EURES Bács-Kiskun megyei iroda 
Katona József Megyei Könyvtár/EuropeDirect 
tájékoztatási szolgálat 
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Eredmények:  
Ifjúsági csere: 12 db, 73 fő vett részt, 97 munkanap 
Képzés, szeminárium: 29 db, 51 fő vett részt, 214 
munkanap 
EVS küldés - rövid táv: 9 fő, 32 hónap 
EVS küldés - hosszú táv: 6 fő, 31 hónap 

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - IKSZ 
TANÁCSADÁS: 

Feladat: A kecskeméti középiskolások kötelező 
50 órás iskolai közösségi szolgálatának 
koordinálása, diákok fogadása.  

Jelentkezés menete: a diákok egyénileg vagy 
csoportosan keresnek meg minket azokból az 
iskolákból, melyekkel együttműködési 
megállapodásunk. A szolgálat teljesítésének 
megkezdése előtt 1 órás felkészítés történik, 
melynek keretében a fiatalok részletes 
tájékoztatást kapnak az intézményünk 
működéséről, a végezhető tevékenységekről, 
lehetőségekről. A közösségi szolgálat 
megkezdésének feltétele egy általunk készített 
motivációs adatlap elkészítése. 

Célcsoport: 15-18 év közötti fiatalok 

Létszám: 60 fő 

Időtartam: 1,5 óra/fő 
A diákok iskolájukon keresztül, személyesen vagy 
Facebookon keresnek meg minket. 
 

ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS: 
Feladat: ebben az évben markánsan megjelentek 
azok a fiatalok, akik nehéz élethelyzetbe, krízisbe 
kerültek, elakadtak, és egyéni tanácsadást vettek 
igénybe. Jellemzően párkapcsolati nehézség, 
identitás keresés, szorongás az iskolai 
teljesítmény miatt, vagy a szülőkkel való 
konfliktusos helyzet. 
 

Célcsoport: 12-30 év közötti fiatalok 

Létszám: 17 fő 

Időtartam: Rendszeres találkozásokat jelent (kb. 
kéthetente), általában 8-10 találkozás (persze van 
akivel csak 1x, és van akivel ennél több alkalom). 
Ez megközelítőleg 22 óra! 
Minden egyes tanácsadásnál egy rövid feljegyzést 
készítünk. 
Új tendencia az online tanácsadás igényének egyre 
gyakoribbá válása. 

CSOPORTOS PÁLYAVÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓ-
SZOLGÁLTATÁS: 

Feladat: 2014-ben újdonságként megjelentek az 
intézmény közösségi terében a csoportos 
információszolgáltatási alkalmak. Főleg 
középiskola végzős tanulóinak és szülei számára 
célzottan előkészített és hirdetett alkalmak. 

Célcsoport: 16-18 év közötti fiatalok és szüleik 

Létszám: kb. 100 fő 

Időtartam: 3x2 óra időtartamban volt megtartva a 
Pályaorientációs előadássorozat 

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSSAL, TÁJÉKOZTATÁSSAL, TANÁCSADÁSSAL 
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK FELKERESŐ IFJÚSÁGI MUNKA KERETÉBEN 

ISKOLAKAMPÁNY: 

1. SZERVEZÉS 
Feladatok: 

- Kollégákkal témák frissítése 
- Felkereső levelek kiküldése az összes 

Célcsoport: Kecskemét város középiskolájának 
tanulói 

Létszám: 1 alkalommal átlagosan 25 fő részére 
tartottunk órákat 

Időtartam: 1 vagy 2 tanóra 
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középfokú intézménybe és kollégiumba és 
azoknak a pedagógusoknak, akikkel eddig 
kapcsolatban voltunk. 

- Kapcsolattartás a pedagógusokkal 
- Témák szétosztása kollégák között, 

koordinálása 
- Adminisztráció 
- Új kollégák betanítása 
- Értékelő lap kiküldése, és adminisztrációja 

2. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK TARTÁSA 
2014. évben az alábbi témakörökben tartottunk 
órákat, foglalkozásokat: 

- Pályaorientáció 
- Felvételi után 
- Erasmus+ program 
- Jövőtervezés 
- Krízishelyzetben – ne ess pánikba 
- Csapatépítés 
- Átmenet a munka világába 
- Értékeljünk 
- Játékos önismeret 
- Kommunikáció 
- Munka világa 

 

68 órát tartottunk meg az alábbi témákban: 
Létszám: 68 x 25 fő= 1700 fő 

Partneriskolák: 
- Kecskeméti Református Gimnázium 
- Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola 
- Szent Györgyi Albert Szakközépiskola 
- Szent Györgyi Albert Kollégium 
- Katona József Gimnázium és 

Számítástechnikai Szakközépiskola 
- Kocsis Pál Mezőgazdasági Környezetvédelmi 

Szakközépiskola és Szakiskola 
- Bolyai János Gimnázium 
- Katerdra Informatikai és Művészeti 

Szakközépiskola 
- Bányai Júlia Gimnázium 
- Gáspár András Szakközépiskola Szakiskola 
- Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző 

Központ 
- Áfeosz Kereskedelmi,Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium 
- Lestár Péter Kereskedelmi Szakközépiskola 

és Szakiskola 
- Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János 

Általános Iskola 

HELPI NAP A KÖZÉPISKOLÁKBAN 
2013 óta jelent meg ez az új programunk, melynek 
célja az Iroda egyes szolgáltatásainak kihelyezése a 
város középfokú oktatási intézményeibe. 

Az alábbi szolgáltatásainkat népszerűsítettük: 
- HELPI Önkéntes csoport 
- Nemzetközi mobilitási lehetőségek 
- Pályaválasztási tanácsadás 
- Iskolai Közösségi Szolgálat 
- Rendhagyó osztályfőnöki órák 

Ezeken a napokon mind a fiataloknak, mind a 
pedagógusoknak volt lehetőségük személyesen 
érdeklődni az Iroda munkatársaitól. 

Feladatok: 
- kapcsolatfelvétel az iskolákkal, igazgatókkal és 

kapcsolattartó személyekkel – hivatalos levél 
formában 

- időpont egyeztetés 
- kollégák koordinálása 
- szükséges reklámanyag előkészítése, 

plakátok, szórólapok 
- megjelenés a helyszínen 

Célcsoport: 14-18 éves korosztály 

Létszám: kb. 100 fő/alkalom 

Összes óraszám: 5 óra/alkalom 

Partnerek: 2014-ben az alábbi intézmények 
fogadtak bennünket: 

- Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola 
- Kada Elek Közgazdasági  
- Katedra Informatikai és Művészeti 

Szakközépiskola 
- Katona József Gimnázium 
- Református Gimnázium 
- Bolyai János Gimnázium 

 
 
 

 



6 

 

II. IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK 
 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

Az Eleven Ifjúsági Közösségi Tér életében a 2014. év a frissítés éve volt. A frissítést úgy éltük meg 
mint, amikor egy számítógépet újra telepítenek, frissítenek: a meglévő értékeket megőriztük, a 
szükséges részeket felújítottuk, és persze új tartalmakat is adtunk a rendszerhez. 

A frissítés során: 
- Megőriztük és megerősítettük az eddig meglévő szolgáltatási formákat (nyitott tér és 

befogadótér). 

- A közösségi tér szolgáltatási rendjének megújítása (új szolgáltatás: a fejlesztő programok). 

- Átalakítottuk a közösségi tér adminisztrációs rendszerét. 

- A közösségi tér arculatának és eszközeinek megújítása. 

A 2014. év első negyedévében zárult a Nyitott Kapuk Program, melynek egyik szolgáltató pontja volt 
az Eleven Közösségi Tér a program eredményeként rendszeresen valósultak meg világnapokhoz és 
ifjúsági kezdeményezésekhez kapcsolódó akciók, események, kompetenciafejlesztő programok a 
közösségi térben.  

A programok gazdagsága mellett fontos eredménynek számít, hogy a közösségi térbe látogató 
fiatalok egy csoportját be tudtuk vonni egy folyamatkövetés fejlesztő együttműködésbe, mely során 
figyelmet fordítottunk a fiatalok saját szükségleteikre épülő egyéni fejlesztésére.  

A nyitott kapuk program eredményeire épülve áprilistól szükségesnek láttuk átgondolni a közösségi 
tér működési kereteit, ennek következményeként újítottuk meg nyitva tartási rendünket, bővítettük 
szolgáltatási köreinket és újítottuk meg a közösségi tér arculatát és adminisztrációs rendszerét. 

Szükségesnek láttuk a szolgáltatási típusaink közül a nyitott tér szolgáltatás hozzáigazítását a fiatalok 
szabadidejéhez, a nyitott térben növeltük a saját szervezésű programok számát, valamint új 
szolgáltatásként megpróbáltuk emelni a fejlesztő foglalkozások arányát. 

Az év második felétől a közösségi tér nyitva tartási rendjében visszakerült a szombati nap, így 2014. 
július 1-től szombatonként is látogatható az Eleven Közösségi Tér. A szombati nyitva tartás keretében 
a nyitott tér játszóház programja kiegészül minden alkalommal saját szervezésű szabadidős, 
közösségi programokkal (társasjáték klub, nyelvi foglalkozás, bolhapiac). 

Partnereink és ifjúsági közösségek 2014-ben is éltek a befogadó tér szolgáltatásunk lehetőségeivel, 
így adtunk otthont képzési programoknak, tréningeknek, családi napoknak és ifjúsági 
összejöveteleknek. 

Nyitott tér, befogadó tér szolgáltatásait kibővítettük saját szervezésű fejlesztő foglalkozásokkal, a már 
évek óta működő önkéntes csoport mellett, foglalkoztunk Iskolai Közösségi Szolgálatos (IKSZ) fiatalok 
csoportos fejlesztésével, diák vezetők képzésével, az ősztől meghirdetésre került Eleven Kollégium 
programunkban önkéntes és IKSZ klub, önismereti csoport is elérhető a fiatalok számára. 

A komplex szolgáltatórendszerünk áttekinthetővé tételéhez megújítottuk adminisztrációs 
rendszerünket. E folyamat eredményeként a szolgáltatás látogatottságát a Helpi Ifjúsági Iroda 
adminisztrációs rendszerével összehangolva 5 korosztályban nemekre bontva rögzítjük. 

A tartalmi és szakmai frissítés mellett szükség volt a közösségi tér fizikai adottságainak és technikai 
eszközparkjának megújítására is. 2014-ben fiatalok bevonásával újra festettük a közösségi tér falait, 
újra kárpitoztattuk a bútorokat megújítottuk a számítógépeinket és kicseréltük a rendezvények 
hangosításához használt szett hangfalait. 
 



7 

 

ELEVEN KÖZÖSSÉGI TÉR MUNKAIDŐ ÉS SZOLGÁLTATÁSI IDŐ BEOSZTÁSA 2014-BEN 
 

Nap Munkaidő Befogadó tér és fejlesztő foglalkozások  
Nyitott tér 
nyitva tartás 

Hétfő 10-18 óráig 12-18 óráig 
zárt csoportok  

- 

Kedd 10-18 óráig 12-18 óráig 
zárt csoportok  

- 

Szerda 10-18 óráig 12-18 óráig 
zárt csoportok  

- 

Csütörtök 12-20 óráig 15-20 óráig nyitott foglalkozás vagy zárt csoport 
belső helyiségben  

15-20 óráig 

Péntek 12-20 óráig 15-20 óráig nyitott foglalkozás vagy zárt csoport 
belső helyiségben  

15-20 óráig 

Szombat 15-20 óráig 15-20 óráig nyitott csoporttal vagy belső 
helyiségben  

15-20 óráig 

 
TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 
 

ALAPTEVÉKENYSÉGEK  

ELEVEN IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR MŰKÖDTETÉSE 

TEVÉKENYSÉG 
megnevezése, célja és leírása 

TELJESÍTÉS 
célcsoport, létszám, időtartam, partnerek  

NYITOTT TÉR SZOLGÁLTATÁS 
Feladat: Legalább heti 20 órában hozzáférhető, a 
fiatalok szabadidejéhez alkalmazkodó, ingyenes, 
nyitott szolgáltatás működtetése: napközbeni 
játszóház, tankör, kézműves foglalkozások, 
önismereti foglalkozások. 

Célcsoport: 11-30 éves lakótelepi fiatalok 
(elsősorban csellengők, helykeresők) 

Időtartam: szerda, csütörtök: 14-20 óra  
péntek: 12-20 óra 

Létszám: 5.012 fő fő (statisztikai létszám) 

SAJÁT SZERVEZÉSŰ PROGRAMOK 
Feladat: a látogató fiatalok igényeire épülő, velük 
közösen megszervezett programok 
megvalósítása. 

 

 

Célcsoport: 11-30 éves lakótelepi fiatalok 
(elsősorban csellengők, helykeresők) 

Alkalmak száma: 76 

Összes időtartam: 246 óra 

Résztvevők száma: 1.011 fő 

2014. évben az alábbi saját rendezvények, programok valósultak meg a közösségi térben: 

Program Alkalom Óraszám Résztvevők száma 

English Chat klub 20 20 160 fő 

Farsangi készülődés 1 3 14 fő 

Társasjáték klub 8 28 80 fő 

Kézműves foglalkozás 4 10 64 fő 

Versmondó verseny I.forduló 2 5 20fő 

Erasmus + kompetenciafejlesztés 1 9 15 fő 

Gardrób vásár 1 5 15 fő 

Gofri nap 1 2 10 fő 

Egy perc és nyersz 3 13 30 fő 

Ruhavásár 3 12 65 fő 
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Hadijáték gofrival 1 4 22 fő 

Európa nap 2 10 50 fő 

„Csányis” művészetis diákok 
díszítő festés 

1 3 4 fő 

Sport nap 1 5 40 fő 

Európa vár 3 10 40 fő 

Tanszervásár 1 4 5 fő 

Vakációbúcsúztató 1 5 30 fő 

Eleven szülinap-Széchenyi városi 
napok 

1 5 10 fő 

Műhely 11 7 28 70 fő 

„Kettő az egyben” – angol nyelvi 
és társas nap 

1 5 15 fő 

Slackline pálya használat 1 3 5 fő 

Bolhapiac 2 10 40 fő 

Angol nyelvi játékos délután 2 10 20 fő 

Drámajáték 2 7 31 fő 

Tájékoztatás a felsőoktatásról 1 3 44 fő 

Eleven 9.születésnap 1 8 56 fő 

Adventi készülődés 1 5 12 fő 

Európai uniós továbbtanulás 1 2 22 fő 

Mikulás nap 1 5 5 fő 

Pályaválasztási fórum 1 3 2 fő 

Karácsonyváró 1 4 15 fő 

Összesen: 76 alkalom 246 óra 1.011 fő 

BEFOGADÓ TÉR SZOLGÁLTATÁS 
Feladat: Legalább heti 16 órában térítésmentes 
lehetőség biztosítása zárt klubok, csoportok 
fogadására a közösségi térben (rajongói körök, 
kismama klub, testkultúra- életmód csoportok). 

Az év során helyszínt biztosítottunk különféle 
szakmai és baráti találkozóknak. Volt olyan csoport, 
amelyek csak egy alkalommal jött, de voltak 
olyanok is, melyek heti rendszerességgel vették 
igénybe ezt a szolgáltatásunkat. 

Befogadott közösségek száma: 22 

Alkalmak száma: 41 

Összes időtartam: 166 óra 

Résztvevők száma: 1.546 fő 

2014. évben befogadott vagy partnerségi rendezvények, programok a közösségi térben: 

Program Alkalom Óraszám Résztvevők száma 

Közép-Kelet Európai Rekreációs 
Társaság megbeszélése 

1 2  

Éjszakai Forgatag 10 60 1.000 fő 

Kékvonal –Biztonságos internet 1 2  

Észkerék 1 2  

Nyitott Kapuk program 
megbeszélés 

1 2  

Civil kerekasztal 1 2  

Ötletpiknik 1 5  

Meet-Art foglalkozás 1 3  

VIP nap 1 3 60 fő 

Képzési nap 1 8  

Hadijáték fórum 1 3  

Kórházi napközis tábor 4 6 120 fő 

Erasmus csapatépítő nap 1 6  
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Hipp-hopp tánccsoport 6 12 60 fő 

Graffiti fal festése 2 8 25 fő 

NMI képzési nap 1 8  

Adventi fonó 1 6 20 fő  

Szabadegyetem filmvetítés 1 7 80 fő 

IKSZ képzési nap 1 3 15 fő 

Mosolyra hangoló koncert 1 5 31 fő 

Önkéntes csoport szilvesztere 1 8 50 fő 

LISZI Családi nap 2 10 85 fő 

Összesen 41 alkalom 166 óra 1.546 fő 

 

2014. évben megvalósított fejlesztő foglalkozások a közösségi térben: 

Program Alkalom Óraszám Résztvevők száma 

Önkéntes csoport 17 42 186 fő 

Erasmus+ kompetenciafejlesztés 1 9 25 fő 

Diákönkormányzat képzés 1 1 4 fő 

Összesen: 19 alkalom 52 óra 215 fő 

 
 

III. FEJLESZTŐ MŰHELY 
  

ALAPTEVÉKENYSÉGEK  

CÉLCSOPORT FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK 
A HELPI IFJÚSÁGI IRODÁBAN ÉS AZ ELEVEN IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉRBEN 

TEVÉKENYSÉG 
megnevezése, célja és leírása 

TELJESÍTÉS 
célcsoport, létszám, időtartam, partnerek  

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 
A középiskolás fiatalok közösségi és szociális 
kompetenciáinak fejlesztése érdekében 2016. 
január 1-től kötelező érettségi előfeltétel lesz 50 
óra közösségi szolgálat teljesítése. A HELPI Ifjúsági 
Iroda fogadó intézményként vesz részt a fiatalok 
fejlesztésében. 

Feladatok: kapcsolatfelvétel az iskolákkal, 
együttműködési megállapodás megkötése, 
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés a 
diákokkal, a diákok feladatainak összeállítása, 
fogadás, programszervezés, adminisztráció 

Közösségi szolgálat az Elevenben 
Feladatok, amelyekbe bevontuk a fiatalokat: napi 
ügyfélszolgálat, információgyűjtés, 
adománygyűjtés, rendezvény technikai segítése, 
kézműves foglalkozás vezetése, sportnapok 
segítője, tábori foglalkozásokon játékok vezetése, 
drámajátékos foglalkozás segítője, nyelvi délután. 

Célcsoport: 14-16 év korosztály 
Létszám: 80 fő 
Összes óraszám: 20 óra/hét 
Partneriskolák: 

- Bolyai János Gimnázium 
- Bányai Júlia Gimnázium 
- Kada Elek Szakközépiskola 
- Kocsis Pál Szakközépiskola és Szakiskola 
- Református Gimnázium 
- Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola 
- Katedra Középiskola 
- Kandó Kálmán Szakközépiskola 
- Katona József Gimnázium  

2014. évben 60 fő fiatalt fogadtunk a közösségi 
térben iskolai közösségi szolgálatának 
teljesítésére. Volt fiatal, aki egyedül teljesítette a 
szolgálatát, de az év második felében előfordult, 
hogy fiatalok csoportosan jöttek a szolgálatuk 
teljesítésére. 
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IKSZ projekt: 
Karácsonyi adománygyűjtő akció a közösségi 
szolgálatot teljesítő diákok bevonásával. 
Helyi középiskolák bevonásával adományokat 
gyűjtöttünk rászoruló kecskeméti gyerekeknek, 
amit ünnepélyes keretek között adtunk át. 

Feladatok: 
- kapcsolatfelvétel iskolákkal 
- kapcsolatfelvétel a rászoruló gyerekek 

tanintézményével 
- adománygyűjtés megszervezése 
- iskolákban felhívó alkalmak 
- közfoglalkoztatott munkatársak koordinálása 
- ajándékok elszállítása 
- ajándékok válogatása, csomagolása 
- ajándékok átadása 
- karácsonyi műsor készítése 
- adminisztráció 

 

Célcsoport: 14-17 éves korosztály 

Létszám: 5 középiskola tanulói lettek megszólítva 

Adományozott célcsoport: Kecskeméti 
Mélyszegényekért Csoport  

Létszám: 200 fő 

Összes ráfordított óraszám: kb. 50 óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI PROJEKTEKBEN, EVS 
PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK TÁMOGATÁSA 

Feladat: A HELPI Ifjúsági Iroda a Kecskeméti 
Ifjúsági Kerekasztal tagjai valamint nemformális 
ifjúsági csoportok részére fejlesztést, képzést, 
felkészítéseket vállal, hogy a különböző 
nemzetközi projektekben való sikerességüket 
segítse. 

Célcsoport: 13 éves kortól - bárki számára nyitott 

Létszám: 217 fő 

Időtartam: 402 óra, a pályázatok előkészítése, 
projektek előkészítése, megvalósítása, vagy 
lezárására szánt idő. 

SZAKMAFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK 

IFJÚSÁGSEGÍTŐ HALLGATÓK FEJLESZTÉSE 

Feladat: A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 
Főiskolai Karán és a Károli Gáspár Egyetem 
Nagykőrösi Főiskolai Karán folyó ifjúságsegítő 
képzésében óraadói tevékenység. 

Feladat: Ifjúsági területen felsőfokú 
tanulmányaikat folytató hallgatók 30, 80, és 100 
órás gyakorlatának segítése: bevezetés az 
intézmény életébe, feladatkiosztás, 
folyamatkövetés és értékelés. 

Célcsoport: I. és II. éves ifjúságsegítő hallgatók 

Létszám: 30 fő + 11 fő 

Időtartam: 60 óra + 30 óra 
 
 

2014. évben 1 hallgatónak volt gyakorlati terepe 
az intézmény (Pannon Egyetem Veszprém) 

SZAKMAI LÁTOGATÓK AZ INTÉZMÉNYBEN 

Feladat: az intézmény történetének és 
szolgáltatásainak bemutatása a különféle 
szakemberek orientációjának megfelelően 
(ifjúságsegítés, ifjúságvédelem, pedagógia, 
szocmunka, közművelődés) 

Idő: összesen 14 órában 

Alkalom: 4 alkalom 

Résztvevők: Nemzeti Művelődési Intézet 
munkatársai, EuroDesk Dél-alföldi hálózat több 
tagja, Nemzeti Ifjúsági Tanács vezetőségének 
több tagja, Gyulai Ifjúsági Központ munkatársai 
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SZERVEZETFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK 

Szervezetfejlesztő tréning, 
Stratégiai megbeszéléseken való részvétel 

2014. február, 2 nap – Tőserdő, teljes stáb 
6 alkalom x 4 óra, szakmai stáb 

KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK 

HELPI WEB megújítása 
2014-ben lezajlott az intézmény dinamikus 
webfelületének kialakítása, tartalomfejlesztése 

Célcsoport: fiatalok, szülők, pedagógusok, segítő 
szakemberek 

HUMÁN-ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK 

Létszámfejlesztés ELEVEN, HELPI (főállású) 
NMI közfoglalkoztatott (főállású) 
MaNDA közfoglalkoztatott (főállású) 

2+2 fő közfoglalkoztatott 
2 fő 
2 fő 

MUNKATÁRSAK RÉSZVÉTELE SZAKMAI KÉPZÉSEKEN, FEJLESZTÉSEKEN 

Képzés címe Hol és mikor, szervező Téma: 

EuroDesk szeminárium 
Magyarországi és nemzetközi 
partnerekkel való találkozó 

EuroDesk Hungary, Budapest 
2014. május 25-26. 
2014. november 20-22. 

Magyarországi és nemzetközi 
partnerekkel való találkozó 

Emberi erőforrás tanácsadó MA PTE Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Kar 2013. Szeptembertől 
folyamatosan 

Humán tanácsadó ismeretek 
mesterfokon 

 
 

IV. PARTNERSÉGI PROGRAMOK 

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK  

TARTÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK 

PROGRAM 
megnevezése, célja és leírása 

TELJESÍTÉS 
partnerek, időtartam, célcsoport, létszám 

SZÉCHENYIVÁROS ANNO 
Digitális Közmunka Program II. 
Digitális archívum Kecskemét Széchenyiváros 
városrészének kulturális örökségéről. 
Projektidőszak: 2014. május 5.-2014. december 31. 

Partnerek:  

- Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 
Filmintézet (MaNDA) 

- KMJV Önkormányzata 

- Széchenyivárosért Egyesület 

ERASMUS HALLGATÓK CSAPATÉPÍTŐJE 
Már hagyománnyá vált, hogy minden szemeszter 
első hetében (ún. orientációs héten) eljönnek az 
Erasmus diákok az Eleven Ifjúsági Közösségi Térbe, 
ahol 6 órás csapatépítő, ismerkedős programot 
szervezünk számukra angol nyelven.  

Partner: Kecskeméti Főiskola 

Célcsoport: 20-37 év közötti külföldi hallgatók 

Időtartam: 2 x 6 óra 

Résztvevők: 2014 februárjában 11 fő vett részt, 
szeptemberben 8 fő  
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GRAFFITI LEGAL 2014 
Feladat: társadalmi felelősségvállalás keretében a 
széchenyivárosi lakótelepen kialakított legálfalak 
folyamatos karbantartása. 

Partnerek:  
- Lánchíd Utca Általános Iskola 
- Széchenyivárosért Egyesület 

Időpont: Széchenyivárosi Napok 

Résztvevők száma: 12 fő 

Korosztály: 10-14 év 

Helyszín: „Rüsselsheimi” játszótér legális falai 

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS 

Feladat: Kecskeméti általános iskolások számára 
rendezett börzén a megyei középiskolák mutatják 
be szolgáltatásaikat, a HELPI a pályáaválasztási 
tanácsadást, Iskolai Közösségi Szolgálatot valamint 
a fiatalok számára elérhető nemzetközi mobilitási 
lehetőséget mutattuk be. Közel 140 intézmény, 
szervezet, gyakorlati hely mutatkozott be. 

Partner: EURES Bács-Kiskun megyei iroda 

Időpont: 2014. október 17-18. 

Résztvevők száma: 1200 fő 

Korosztály: 12-14 év valamint 30-45 év 

Helyszín: Lánchíd Utca Sportcsarnok 

ALKALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK 

IV. VIP NAP  
Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja, Kecskemét 
Feladatok: fiatalok társadalmi részvételét 
támogató terek bemutatása, partnerek segítése. 
 

Partnerek:  
- KMJV Önkormányzata 
- KIK és 6PONT tagjai 

Időpont: 2014. április 25. 
Résztvevők az intézményben: 45 fő 

PROJEKT NAP 

Bolyai János Gimnázium  
A gimnázium tanárainak és diákjainak tartott egy 
napos érzékenyítő és projektmenedzsmenti 
tevékenység. 

Partner: Bolyai János Gimnázium 

Időpont: 2014. március 24. 

Bevont munkatársak: 3 fő 

Résztvevők: 300 fő 

KÉPVISELET 

GYIA TANÁCSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

Feladat: A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 
Tanácsában való szakmai részvétel, pályázatok 
kiírása, pályázati forrás felosztása. 
 

Célcsoport: fiatalok, fiatalokkal foglalkozó 
szakemberek, NGO-k, önkormányzatok 

Létszám: 1 fő a HELPI-ből, (a tanács 5 tagú) 

Időtartam: 7x6 óra 

 
Kecskemét, 2015. március 2. 
 
 
 
 
 
 

Kósa András Csaba 
Közalkalmazotti képviselő 

Szabó Csaba 
Intézményvezető 

 


