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1. BEVEZETŐ: áttekintő összegzés
A Koncepció indokoltsága
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata utoljára 2007-ben készített középtávú
ifjúságpolitikai koncepciót. Az elmúlt 10 évben az önkormányzat – társadalmi partnereivel
közösen – az abban meghatározott irányelvek alapján tervezte és hajtotta végre rövid távú, 3
éves cselekvési terveit.
A 2016-ban elfogadott, 2017-2019-ig tartó időszakra vonatkozó ifjúsági cselekvési terv
előkészítése és társadalmi vitája során került előtérbe, hogy szükséges lenne megújítani a
2007. évi alapkoncepciót, mivel az bizonyos elemeiben már elavult, és nem reagál kellőképp
az elmúlt 10 év ifjúságot is érintő változásaira.
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 252/2016. (XI.24.) határozatával döntött a
2017-2019-es időszak ifjúsági cselekvési tervéről, ezzel egy időben határozott arról is, hogy
szülessen új ifjúsági koncepció a 2019-2024-es időszakra vonatkozóan.
A Koncepció megalkotásának módja és módszertana
A koncepcióhoz szükséges háttérelemzésben nagy segítség volt az a helyi ifjúságkutatás,
melyet 2016-ban a Kecskeméten tanuló 14-18 éves középiskolások körében valósított meg a
város. E kutatás tapasztalatai összevethetőek voltak az ugyancsak 2016-ban elvégzett
nagymintás Magyar Ifjúság Kutatás eredményeivel, így a jelen koncepcióban meghatározott
fejlesztési alapelvek és irányok stabil alapokról indulnak.
A koncepció tervezésének társadalmi vitája két fórumon zajlott, amelyeken az érintettek,
illetve a fiatalokkal foglalkozó szervezetek és magánszemélyek számára is lehetőség nyílt a
véleményalkotásra. A Városházán 2017. április 28-án megrendezett Városi Ifjúsági Párbeszéd
Napja mellett 2017. június 8-án a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban került sor közösségi
tervezőnapra.
A háttérelemzések illetve a tervezőnapok tapasztalatai és iránymutatásai alapján a Kecskeméti
Ifjúsági Kerekasztal tagszervezeteinek képviselői, mint szakértő csoport vettek részt a
koncepció tervezetének végső kialakításában.
2018-ban Kecskemét középiskoláiban „Kecskemét - Ifjúságbarát város” elnevezéssel zajlott
a koncepció további társadalmasítása, így a rendhagyó osztályfőnöki órák tapasztalatai, az ott
megfogalmazott további vélemények és ötletek is beépítésre kerültek a jelen dokumentumba.
Kecskemét Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának illeszkedése
- Európai Unió Ifjúsági Stratégiája (2010-2018)
- Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024)
- Integrált Településfejlesztési Stratégia (2014-2020)
- Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (2014-2020)
Kecskemét Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának felépítése
- Bevezető: áttekintő összegzés.
- Háttér: Kecskemét város ifjúságpolitikája.
- Koncepcióalkotás: célok – alapelvek – stratégiai területek – kulcsfogalmak –
problémafelvetés – feladatmegfogalmazás – megoldási javaslatok.
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Alátámasztó elemzések: Helyi ifjúságkutatás 2016.

A Koncepció célja
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata felismerte, hogy elemi érdeke a város
fiataljainak helyben tartása, „visszacsalogatása”, illetve a kiváló munkalehetőségek miatt más
településekről érkező fiatalok és fiatal családok helyi integrációja, számukra vonzó
életkörülmények megteremtése.
Az ifjúsági koncepció célja, hogy a jelen állapotának, igényeinek és lehetőségeinek tudatában
az önkormányzat meghatározza szándékait az ifjúsági szolgáltatások, az önkormányzat és
partnerei által ellátandó feladatok fenntartására, illetve a hiányzó szolgáltatások
megteremtésére vonatkozóan a 2019-2024-ig terjedő időszakra.
A Koncepció célcsoportjai
A dokumentum elkészítésekor az európai és a hazai ifjúságpolitika fogalomrendszerét, illetve
életkori meghatározását használjuk. Ezek alapján a koncepció célcsoportjai:
- a 15-30 éves kecskeméti fiatalok (egyének és közösségeik);
- a fiatalokat és közösségeiket segítő szervezetek, intézmények és szakemberek.
A Koncepció stratégiai területei
-

Kecskemét megtartó város
Kecskemét vonzó város
Kecskemét élhető város
Kecskemét fejlődő város
Kecskemét nemzetközi város

A Koncepció megvalósítását segítő közvetlen források
Városi Támogatási Program – Ifjúsági programok
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ifjúsági támogatási programjának célja az
Ifjúsági Cselekvési Tervben megfogalmazott szakmai megállapítások, iránymutatások és
tervek alapján az ifjúsági szervezetek és az ifjúságot segítő, támogató intézmények
részvételének támogatása.
A forrásra a Kecskemét területén működő ifjúsági szervezetek (alapítványok, egyesületek) és
az ifjúsággal foglalkozó intézmények pályázhatnak, a pályázati keret 2018-ban 6 millió forint
volt.
Támogatható tevékenységek:
- Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni személyiségfejlődését, kompetencia
növekedését, toleranciájának fejlődését, közösséggé alakulását, közösségi
szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló korosztályi,
öntevékeny, fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, értékorientált projektek és
programok.
- Fiatal családok életvezetési és gyermeknevelési problémáit segítő programok.
- A fiatalok részvételével (pl. kortárssegítők képzése), illetve a velük foglalkozó
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szakemberek, ifjúságsegítők, szülők közreműködésével megvalósuló nem oktatási
rendszerű, nem direkt nevelési formájú képzések, tréningek.
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőtlenségének
megszüntetését, vagy legalább annak csökkentését szolgáló programok.
A megelőzés mellett a helyes minták, alternatívák, perspektívák bemutatását szolgáló,
lehetőleg nem az elrettentés módszertanát használó programok, tréningek, valamint a
fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra reagáló preventív felvilágosító programok.
Ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek, intézmények projektjei, programjai.
Ifjúság bevonása az önkéntes munkába, önkéntesek képzése.
Fiatalokat érintő bűnmegelőzési programok.

Javaslat:
A városi támogatási keretrendszer hazai viszonylatban példaértékű, ugyanakkor a
pályázatokkal kapcsolatos döntések előkészítésébe, véleményezésébe célszerű bevonni a
fiatalok érdekképviseleti szervezeteinek és az őket támogató szervezeteknek a képviselőit. Az
erre vonatkozó garanciaelemeket javasolt megjeleníteni a pályázatkezelési protokollban is.
Célelőirányzat - Ifjúsági Cselekvési Terv megvalósítása
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati
rendelete az Ifjúsági Cselekvési Terv megvalósítása előirányzat terhére a dokumentumban
éves szinten meghatározott feladatok támogatására 3 millió forintot biztosított.
Javaslat:
A város kiemelt stratégiai területként tekint az ifjúságügyre, de az éves céltámogatás egyelőre
nem teszi lehetővé átfogó fejlesztések kivitelezését, sok esetben csak a szolgáltató rendszer
egy-egy elemének szinten tartására elegendő. A jelen ifjúsági koncepció alapján az Ifjúsági
Cselekvési Tervekben célul kitűzött fejlesztésekhez 2019-ben 8 millió forint, majd minden
évben további 2-2 millió Ft-tal megemelt, kiszámítható forrást javasolt biztosítani. A forrás
elosztására vonatkozóan az érintett ifjúsági érdekképviseleti szervezetek véleményét minden
esetben ki kell kérni, képviselőiket az ezekre vonatkozó döntésekbe be kell vonni.

2. HÁTTÉR: Kecskemét város ifjúságpolitikája
Holisztikus / horizontális megközelítés
A helyi ifjúságpolitika legfontosabb jellemzője a holisztikus szemlélet, és az ebből fakadó
interdiszciplináris megközelítés. A település ifjúsági feladatellátását azzal a felfogással végzi,
mely szerint az ifjúkor egy olyan speciális állapot, amely a fiatal egész helyzetére irányuló,
különös figyelmet igényel. Az ifjúsági korosztályokkal való foglalkozást nem elégséges
szakterületenként kezelni (mint közművelődés – oktatás – munka – rekreáció – szociális
ellátás), hanem ezeket egymás összefüggéseiben, horizontálisan kell szervezni. Hiszen ahol
szocializációs problémák vannak, ott oktatási, kulturális hátrányok is keletkeznek majd,
amelyek kihatnak a munkahelyi és magánéleti sikerességre, az pedig a későbbi életminőséget
befolyásolja.
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Az ifjúság, mint erőforrás
Magyarország sok olyan településével szemben, ahol az ifjúsági korosztályok potenciális
problémaként, vagy veszélyben lévő, védeni szükséges korcsoportként jelennek meg,
Kecskemét hosszú évek óta erőforrásként, lehetőségként tekint a fiatalokra. Fejlesztésüket,
támogatásukat befektetésnek tekinti a jövőbe, ezért 2007 óta az ifjúságügy kiemelt stratégiai
területe a helyi politikának.
Stratégiai keretek
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ifjúságpolitikai stratégiai keretét
- a helyi cselekvés stratégiai dokumentumai (Ifjúsági Koncepciók, Cselekvési Tervek),
- az ifjúsági döntéshozatali és szervezeti részvételi mechanizmusok (párbeszédrendszer,
ifjúsági kerekasztal),
- valamint az ifjúsági infrastruktúra rendszere (intézmények, szolgáltatások)
együttesen jelenti.
Ez a komplex stratégiai keret természetesen kapcsolódik az európai és a nemzeti
ifjúságpolitikai prioritásokhoz és célkitűzésekhez. A helyi ifjúságpolitika azonban csak akkor
képes megfelelően, az érintettek számára is elfogadhatóan és hatékonyan működni, ha egy
kiérlelt, összefüggő, a fiatalok által megfogalmazott igényeket is figyelembe vevő,
részvételüket mindenkor garantáló megközelítésmód jelenti az elvi hátterét.

2.1. Helyi kutatások – koncepciók – cselekvési tervek
Az önkormányzat 5 évente szervez nagymintás ifjúságkutatást (2006, 2011, 2016), melyek
eredményeit beépíti a helyi cselekvés középtávú koncepcióiba, terveibe (2007-2010, 20102012, 2013-2015, 2017-2019), ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a fiatalok valós szükségleteit
figyelembe vevő ifjúságfejlesztés valósuljon meg a városban.
A helyi tervezés legfőbb prioritásai
-

Partnerség: a helyi ifjúságpolitikai célkitűzések, beavatkozások és tevékenységek
megfogalmazása és végrehajtása során nagy hangsúlyt fektetünk az egyes
szakterületek kiemelkedő képviselőinek, intézményeinek, a szakterületeken működő
helyi civil szervezeteknek a bevonására. Ennek a partneri hálózatnak alapvető
fontosságú részét jelentik maguk a fiatalok, az általuk létrehozott formális és
informális közösségek, érdekképviseleti szervek.

-

Ifjúsági részvétel: arra törekszünk, hogy a fiatalok számára mind hangsúlyosabbá
tegyük a társadalmi részvétel jelentőségét, bátorítsuk őket arra, hogy önkéntes
tevékenységekbe való bekapcsolódás által is vegyenek részt környezetük, jövőjük
alakításában. A társadalmi részvétel és az önkéntes tevékenység gyakorlása érdekében
igyekszünk megerősíteni a fiatalok számára szolgáltatást nyújtó helyi intézményeket,
civil szervezeteket. Mindemellett intézményi közösségi terek, ifjúsági információs
pontok hálózatát hoztuk létre és működtetjük szerte a városban. E jelzett cél és
tevékenység megvalósításában nagy szerepet vállalnak a civil szervezetek által
létrehozott és működtetett közösségi terek is. A városban már évek óta működtetett
önkormányzati fenntartású közösségi terekre jutó önkormányzati fenntartási,
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működési és fejlesztési támogatás 100 %-át a már legalább 2 éve működő civil
szervezetek által fenntartott Ifjúsági Közösségi Terek is támogatási szerződés
keretében jogosultak megkapni, felhasználni. Ugyanezt a célt szolgálja a strukturált
városi ifjúsági párbeszédrendszer fenntartása is.
-

Esélyegyenlőség biztosítása: ugyancsak kulcsfontosságú szempont a helyi
ifjúságpolitikai stratégiai keretben. Egyértelmű célkitűzés, hogy az ifjúság számára
nyújtott szolgáltatások alacsony küszöbűek legyenek, vagyis elérhetővé váljanak a
hátrányos vagy halmozottan hátrányos fiatalok számára is.

2.2. Az ifjúsági részvétel lehetőségei Kecskeméten
A települési ifjúsági munka kiemelt része a fiatalok helyi közügyekben való részvételének
támogatása, biztosítása. Ennek több formája valósul meg a városban.
- A helyi ifjúságpolitika legbefolyásosabb szervezete a 2015. május 21-én megalakult
Kecskeméti Ifjúsági Tanács, mely a polgármester elnökletével ülésező, speciális
összetételű javaslattevő és véleményező testület.
- A védett intézményi környezetből már kikerült, a helyi közéletben aktív, saját
kezdeményezéseik megvalósítását célul kitűző fiatalok a Kecskeméti Ifjúsági
Kerekasztal munkájába kapcsolódhatnak be.
- A város egyetemének 4 karán tanuló fiatalok a hallgatói önkormányzaton keresztül
vehetnek részt az ifjúsági munkában.
- A településen működő 16 középfokú oktatási intézményben tanuló, illetve 7
kollégiumban jelen lévő fiatalok pedig a diákönkormányzatokon és a Kecskeméti
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzaton keresztül kommunikálhatnak a fenntartóval,
illetve a városvezetéssel.
2.2.1. Városi ifjúsági párbeszédrendszer
Kecskeméti Ifjúsági Tanács
A Tanács célja: hatékony párbeszéd kialakítása az önkormányzat és a városban élő fiatalok,
illetve az őket összefogó, segítő és támogató ifjúsági szervezetek között, valamint a hazai és
nemzetközi döntéshozókkal. További cél a helyi ifjúságpolitika formálása és alakítása.
Feladata:
- az ifjúságot közvetlenül érintő önkormányzati rendeleti, határozati, koncepcionális és
egyéb, a város fiatalságát érintő javaslatok előzetes véleményezése, javaslatok
készítése és a döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése;
- állásfoglalások kialakítása a fiatalok életkörülményeit érintő döntések előkészítési
szakaszában, javaslattétel a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban, konzultáció
kezdeményezése a végrehajtással kapcsolatos tapasztalatokról;
- - a városban élő fiatalok problémáinak összegyűjtése, továbbítása az önkormányzat
megfelelő szervei, a helyi és országos szervek, személyek, társadalmi szervezetek felé;
- konzultációk, intézkedések, programok kezdeményezése;
- az ifjúság és ifjúsági szervezetek legmagasabb szintű helyi érdekképviselete;
- a fiatal korosztály önszerveződésének ösztönzése, támogatása.
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Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal – KIK
A KIK 2010-ben alakult, elsősorban azzal a céllal, hogy együttműködési keretet biztosítson a
kecskeméti ifjúsággal foglalkozó szakemberek, az ifjúságért tenni akarók, és maguk a fiatalok
számára. A KIK az ifjúsággal foglalkozó területek egyik legfontosabb civil ernyőszervezete,
amelynek kiemelt feladata a civil és intézményi ifjúsági szervezetekkel való szoros kapcsolat
kiépítése, az alulról jövő ifjúsági kezdeményezések artikulálása. Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal között 2011-ben jött létre az a
megállapodás, mely alapján az önkormányzat és az ifjúsági civil szféra közötti együttműködés
hivatalos keretek között működik, és a KIK részt vehet az önkormányzat
ifjúsággal/ifjúságpolitikával kapcsolatos döntés-előkészítési munkájában, ezek közül is
kiemelten a város Ifjúsági Cselekvési Tervének előkészítésében és megvalósításában. A
kerekasztal a koncepció alkotásakor 20 tagszervezettel rendelkezik, tagja lehet olyan ifjúsági
csoport is, melynek formális szervezeti háttere nincs, de részt kíván venni a városi
ifjúságpolitikában.
Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja – VIP NAP
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal
együttműködésével 2010 óta szervezi meg a VIP Napot, melynek legfőbb célja a városban
történő ifjúsági fejlesztések bemutatása, valamint lehetőség biztosítása a helyi fiatalok, a
városi döntéshozók illetve a település felnőtt lakossága közötti párbeszédre.
2.2.2. Diákönkormányzat
A fiatalok érdekképviseletét segítő tevékenységnek sok éve része a kecskeméti
középiskolákban, kollégiumokban működő diákönkormányzatok (DÖK) városi szintű
összefogása. Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekhez kapcsolódó feladatokat
törvényi és rendeleti szinten szabályozzák. Ezek alapján a diákönkormányzat döntési
hatáskörrel, egyetértési, kezdeményezési, javaslattételi, véleményezési és tájékoztatási joggal
rendelkezik. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti.
Kecskeméti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (KGYIÖK)
A Kecskeméti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (KGYIÖK) 2015 őszén alakult meg aktív,
önszerveződő fiatalok informális csoportjából. Munkáját a kezdetektől fogva
mentorszervezetek segítik: a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ, valamint az Új
Nemzedék Központ. Mellettük az önkormányzat is támogatja a szervezetet, és partnerként
tekint rá. Tagjai és célközönsége a városban és vonzáskörzetében élő és/vagy tanuló fiatalok.
Célja a fiatalok érdekképviselete, igényeik becsatornázása az önkormányzat felé, továbbá
olyan programok szervezése a városban, amelyek ezt elősegítik (Diákfórum, Városi Ifjúsági
Párbeszéd Napja). Törekvései közé tartozik továbbá olyan rendezvény megteremtése és
hagyománnyá alakítása, amely a kulturált szórakozást szolgálja (Kecskeméti Ifjúsági Bál).
Városi rendezvényeken való kitelepüléseik a szervezet megismertetését, a fiatalok aktív
részvételét is támogatják.
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Kecskeméti Diákfórum
A városban 2009 óta évente kétszer (tavasszal és ősszel) megszervezett Kecskeméti
Diákönkormányzatok Fóruma alkalmat ad a diákoknak a tapasztalatcserére és tudásuk
bővítésére. Az egész napos program gyakorlatorientált, kötetlen hangulatú előadásokkal
kívánja a DÖK-ben tevékenykedő diákvezetőket képezni. Szó esik a diákságot érintő jogi,
ifjúságügyi aktualitásokról és a városi lehetőségek fejlesztéséről is.
Diák- és ifjúsági vezetők fejlesztő képzése
A város évek óta támogatja a helyi ifjúsági vezetők felkészítését. Bentlakásos tábor, illetve
képzéssorozat biztosításával segít 20-30 helyi fiatalt olyan gyakorlati tapasztalatokhoz
juttatni, melyek segítségével magabiztosabban vehetnek részt az őket érintő kérdések és
események formálásában, rátermetten állhatnak ki ifjúsági célokat képviselő ügyek mellett
lakóhelyi, iskolai, városi, nemzeti és nemzetközi szintéren egyaránt.
2.2.3. Hallgatói önkormányzat
A hallgatói képviseletek a Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának részeként
működnek, az egyetem hallgatóinak önálló önkormányzati szerveiként. A Hallgatói
Önkormányzat működését saját alapszabálya szerint végzi. Tagja az egyetem minden
beiratkozott hallgatója, függetlenül attól, hogy tanulmányait mely oktatási formában végzi. A
Hallgatói Önkormányzat az egyetem minden hallgatójának érdekeit képviseli.
A Hallgatói Önkormányzat célja:
- A hallgatók érdekképviseletének ellátása valamennyi, hallgatókat érintő kérdésben és
minden egyetemi, regionális illetve országos testületben és fórumon.
- A felsőoktatási törvényben és más jogszabályokban, főiskolai és kari szabályzatokban,
főiskolai és kari tanácsi határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból származó
kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi és ellenőrzési, valamint véleményezési
jogok gyakorlása.
A Hallgatói Önkormányzat feladata:
- részt venni a felsőoktatási érdekképviseleti szervezetek munkájában;
- támogatni a hallgatók szakmai, tudományos, sport és egyéb közösségi tevékenységét,
a hallgatói öntevékeny csoportok munkáját;
- kivizsgálni a felmerülő hallgatói problémákat és lépéseket tenni azok megoldására;
- a rendelkezésre álló információs eszközökön keresztül folyamatosan tájékoztatni a
hallgatókat az önkormányzat munkájáról, az egyetemmel kapcsolatos kérdésekről,
pályázatokról, ösztöndíj- és álláslehetőségekről;
- kulturális és hagyományőrző programok szervezésével elősegíteni az egyetemi közélet
élénkítését;
- segíteni a hallgatók hazai és külföldi szakmai, kulturális és egyéb kapcsolatainak
építését.
A Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzata a képviseleti és érdekérvényesítési
jogok gyakorlásán túl alapvető feladatának tartja a hallgatók szabadidős programjainak,
közösségi rendezvényeinek és hagyományteremtő szórakozási lehetőségeinek szervezését,
gördülékeny lebonyolítását.
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2.3. Kecskemét ifjúsági infrastruktúrája és ifjúsági szolgáltatórendszere
2.3.1. Integrált ifjúsági szolgáltatórendszer
A jól koncepcionált fejlesztések hozadéka, hogy mára a városban integráltan, egymással
összefüggő rendszerben hozzáférhetőek az ifjúsági szolgáltatások. Ez legfőképp azt jelenti,
hogy a jól működő partnerségi háló miatt a párhuzamos szolgáltatások ritkák, ugyanakkor az
egymással harmonizáló, egymásra épülő elemek felerősítik hatásukat. Nem véletlen, hogy az
elmúlt években Magyarországon modell értékűvé vált Kecskemét város ifjúságpolitikája, s
ezért számos helyi, illetve hazai kitüntetést vehettek át a szolgáltatásokban dolgozó
munkatársak, illetve maguk a fiatalok.

2.3.2. Az ifjúsági ügyek előmozdítását segítő városi szervezetek
HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ
A település ifjúsági célú elkötelezettségét illusztrálja, hogy a helyi kulturális és ifjúsági
intézmények szükségszerű integrációja során az önkormányzat egy olyan szervezetet hozott
létre, melyben a helyi kultúrpolitika szintjére emelte az ifjúságpolitikát. A Kecskeméti
Kulturális és Konferencia Központ, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, illetve a HELPI Ifjúsági
Iroda szolgáltatásait 2015 júliusától a teljes egészében önkormányzati tulajdonban lévő
HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. viszi tovább. Az integráció és
a megújult szervezeti forma segítheti a feladatok hatékonyabb és komplexebb ellátását,
különösen az ifjúsági kezdeményezések magasabb szintű felkarolását.
Ennek érdekében a HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ külön szakmai stábot
működtet a Kecskeméten élő fiatalok támogatása és fejlesztése céljából. Az önálló
ifjúságfejlesztési ágazat feladata a helyi ifjúságpolitikai programok koordinálása és
megvalósítása, a városrészi ifjúsági közösségi terek szakmai irányítása, együttműködés a civil
közösségi terekkel, az egyéni segítségnyújtó szolgáltatások működtetése (információnyújtás,
tájékoztatás, tanácsadás, fejlesztés), a fiatalok részvételét, társadalmi felelősségvállalását
ösztönző
lehetőségek
támogatása
(iskolai
közösségi
szolgálat,
önkéntesség,
érdekérvényesítés), valamint a fiatalok önszerveződésének segítése.
Szintén az ágazat a felelős az új nemzedékek jövője szempontjából különösen fontos
környezettudatos szemlélet formálását segítő „zöld programok” szervezéséért, az e
tevékenységekben részt vevő közösségek szakmai és módszertani támogatásáért.
Az ágazat e szellemiségben szervezi táborait és szakmai programjait a Parádfürdői Ifjúsági
Tábor és Erdei Iskola telephelyen is, melynek szakmai működtetéséért ugyancsak felel.
Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Iroda
A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület által működtetett Bács-Kiskun Megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Iroda kiemelkedő szerepet játszik a társadalom leghátrányosabb
helyzetű rétegei számára, illetve velük együttműködésben megvalósított programok
szervezésében. Gyermekeknek és fiataloknak szóló programjaik között a romák elfogadását, a
fogyatékkal élők és az idősek támogatását segítő rendhagyó osztályfőnöki órák, író-olvasó
találkozó, fotópályázat, kiállítás, valamint önkéntes tevékenységek szerepelnek.
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2.3.3. Nyitott ifjúsági munka
A nyitott ifjúsági munka olyan helyszínről gondoskodik (ifjúsági klub vagy tér), amely
környezete valamennyi fiatalja számára egyformán elérhető. Az itt megvalósuló programok
csak részben szervezettek ifjúságsegítők által, a fiatalok maguk vesznek részt a helyszín
struktúrájának kialakításában. A munka nagy része szabadidős tevékenységek szervezéséből
áll, de tartalmazhat más szociális vagy oktatási feladatokat is (pl. fejlesztő tevékenységeket
marginális, hátrányos helyzetű csoportok számára). Az első kecskeméti ifjúsági közösségi tér
megnyitása óta (2005) a városi ifjúságsegítő szakemberek a nyitott ifjúsági munkahelyi és
országos disszeminációján dolgoznak.
Városrészi Ifjúsági Közösségi Terek
Az Ifjúsági Cselekvési Terveknek köszönhetően 2010-ben nyílt először lehetőség a nyitott
ifjúsági munka hálózati szintű fejlesztésére a városban. Ekkor 5 városrészben, összesen 6
közösségi tér kezdhette meg működését. Közöttük lakótelepi, belvárosi, kertvárosi, szatellit
településen, sőt plázában működő szolgáltató hely is szerepelt. Mára - a működés és a
kipróbált szolgáltatások tapasztalataira alapozva - kijelenthető, hogy az ifjúsági közösségi
terek a fiatalok bevonásának, aktivizálásának és fejlesztésének a leghatékonyabb formái. Jelen
koncepció megalkotásakor az egységes alapelvekkel és alap szolgáltatási profillal működő
városrészi közösségi terek száma elérte a tízet. Nagy részüket civil szervezetek tartják fenn
kismértékű önkormányzati támogatás mellett. Rövid időn belül megoldandó feladat a civil
közösségi terek működtetésének támogatásában való jelentősebb önkormányzati részvétel.
2.3.4. Felkereső ifjúsági munka
Iskolai felkereső munka
Kecskemét általános és középiskoláiban szervezett tájékoztató és szemléletformáló munka
folyik, mely a nem-formális pedagógia eszközeit használja. Kiemelt területei a családi életre
nevelés, a pályaválasztás, a nemzetközi ifjúsági mobilitás, a bevezetés a munka világába és a
drogprevenció. Az országos mintaprojektként elismert Családi Életre Nevelés Program
(CSÉN) iskolai órái a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület szervezésében
valósulnak meg, a többi tematikában a helyi civil szervezetek mellett a Hírös Agóra HELPI
Ifjúsági Fejlesztő Műhely, illetve a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat jelenléte erős.
2.3.5. Nemzetközi ifjúsági munka
A testvérvárosi kapcsolatok mellett Kecskeméten kiemelt figyelmet kap a határon túli magyar
fiatalok, ifjúsági csoportok támogatása. A város egyszerre keresi és tartja fenn kapcsolatait
európai és más kontinenseket képviselő ifjúsági partnereivel.
Európa Jövője Egyesület
A nonprofit szervezet kiemelt szerepet játszik a helyi fiatalok interkulturális
szocializációjának támogatásában. Nem csak nemzetközi gyermek- és ifjúsági találkozójával,
ifjúsági cseréivel, de a város életében meghatározó civil jelenlétével is erősíti az „európai
polgár” eszméjének érvényre jutását Kecskeméten. Az 1990 óta kétévenként megrendezésre
kerülő Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó alapötlete az, hogy a
szervezők a kontinens országaiból gyermekcsoportokat hívnak meg, akiktől a vendéglátásért
cserébe csupán annyit kérnek, hogy hozzanak magukkal nyelvi nehézségek nélkül átadható
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ajándékot, zenét, táncot, olyan műsort, amely megismerteti kultúrájukat a helyi és a többi
országból érkezett vendég fiatalokkal és felnőttekkel egyaránt. A találkozó alatt Kecskeméten
tartózkodó gyermekek helyi családoknál kapnak szállást, majd a következők évben a vendég
gyerekek viszontlátogatásra hívják meg vendéglátóikat. Az eddigi találkozók során a világ 43
országának mintegy 150 településéről több mint 15.000 gyermeket láttak vendégül a városban
és környékén élő családok. Bár eredetileg az európai gyerekek meghívása volt a cél, a
találkozó olyan sikeresnek bizonyult, hogy érkeztek vendégcsoportok az évek folyamán a
Koreai Köztársaságból, Japánból, Kanadából, Ausztráliából, az Egyesült Államokból és
Izraelből is. A számokon túlmutató hozadéka pedig az a projektnek, hogy Európa és a világ
felnövekvő nemzedékeit segíti abban, hogy előítéletektől mentes, a másságot elfogadó,
toleráns és nyitott felnőttekké váljanak.
ERASMUS+
Több helyi civil szervezet a nemzetközi ifjúsági mobilitást támogató ERASMUS+ programok
megvalósítója, illetve partnerként részmegvalósítója olyan projekteknek, melyekkel
hozzájárul, hogy Kecskemét nemzetközi ifjúsági találkozóhely legyen.
Cities for Children
Kecskemét város 2011 márciusa óta tagja a stuttgarti székhelyű Városok a Gyermekekért
Hálózatnak. A Hálózatot a stuttgarti polgármester kezdeményezésére, a Robert Bosch
Alapítvány és az Európai Unió Régiók Bizottságának támogatásával 2007-ben alapították. Az
európai önkormányzatok közötti kapcsolatokat erősítő Hálózat célja, hogy a gyermekbarát
témakörben előforduló legjobb gyakorlatok cseréje valósulhasson meg, mely által javul a
Hálózatban részt vevő városok gyermekeinek és családjainak életminősége. A Hálózat céljait
és az azok megvalósítását elősegítő munkacsoportokat az alábbiakban határozták meg:
esélyegyenlőség az oktatásban, megfelelő lakhatási és közösségi tér, egészség és jólét,
munka-család egyensúly, generációk közötti együttműködés, fiatalok döntéshozatali
részvétele, gyermekbiztonság. Az egyes munkacsoportokban résztvevő önkormányzatok egy
adott város vezetésével évente legalább egyszer találkoznak a gyakorlati tapasztalataik,
ötleteik megbeszélésére.
EURODESK és Europe Direct helyi szolgáltató iroda
Mindkét európai információs hálózatnak kiemelkedően magas színvonalon szolgáltató irodája
működik a településen. Az EURODESK szolgáltatás a HÍRÖS AGÓRA HELPI Ifjúsági
Fejlesztő Műhelyben, az Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont a
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban érhető el.
2.3.6. Ifjúsági munka a sportban
A fiatalok egészséges életmódra nevelése, a verseny- és szabadidős sport lehetőségeinek
bővítése kulcsfontosságú eleme a helyi ifjúsági munkának is. Különösen hangsúlyossá teszik
ezt a területet azok az országos és helyi népegészségügyi statisztikák, felmérési adatok,
amelyek egyértelműen rámutatnak arra, hogy a jövő nemzedékének egészséges életmóddal
való „megfertőzése” stratégiai fontosságú kérdés.
Kecskemétet hagyományai, sport-infrastrukturális fejlesztései, nyitott szabadidős terei
egyaránt sportvárossá teszik. A város sportolói közül Majoros István birkózásban olimpiai
bajnok lett, Messzi István súlyemelésben nyert olimpiai ezüstérmet, Kincses Tibor pedig
cselgáncsban volt olimpiai bronzérmes. A fiatalok számára jelenleg is adottak azok a
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szervezeti és infrastrukturális lehetőségek, amelyek révén a fent említett példaképek nyomába
érhetnek. A Kecskeméti Sportiskola jelenleg 10 sportágban (asztalitenisz, atlétika, cselgáncs,
kézilabda, kajak-kenu, ökölvívás, röplabda, rögbi, úszás és vízilabda) nyújt kiemelkedő edzési
és fejlődési lehetőséget a fiataloknak a tanulással egybekötve. Természetesen a sportiskolán
kívül több egyesület is működik, amelyekben a fiatalok versenyszerűen sportolhatnak,
egyebek mellett labdarúgás, vívás, kerékpározás, triatlon, karate, tenisz, búvár- és uszonyos
úszás vagy lovaglás sportágakban.
Az egyik legnépszerűbb és legeredményesebb labdajáték Kecskeméten a kosárlabda. A
Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia több száz gyermeknek nyújt sportolási
lehetőséget a városban, a megfelelő infrastruktúrát a városi sportcsarnok mellett 4 újonnan
felújított iskolai tornaterem is biztosítja. 2017-ben adták át a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda
Akadémia új multifunkcionális sportcsarnokát, ahol ugyancsak a gyerekek és fiatalok kapnak
sportolási lehetőséget. A létesítményt a régi városi uszoda épületéből alakították ki TAOtámogatással és önkormányzati forrásból, 791 millió forint összegű beruházással.
Sportinfrastruktúra terén a város folyamatosan fejlődik. A városi sportcsarnokban nemcsak a
labdajátékok kapnak helyet (kosárlabda, röplabda, kézilabda), hanem különböző
küzdősportok (MMA, karate), illetve tömegsport rendezvények is. Ugyancsak a városi
sportcsarnok az egyik helyszíne a Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége szervezésében
rendszeresen megrendezésre kerülő Nagy Sportágválasztónak is, amelyen 3-4000 látogató
mintegy 40 sportágat tud egyidejűleg kipróbálni.
A város versenyuszodájában és fürdőjében a hazai és nemzetközi úszóversenyek, válogatott
vízilabda mérkőzések mellett edzőtáborokra is lehetőség nyílik. Az uszoda és fürdő
ugyanakkor minden igényt kielégítő körülményeket kínál a szabadidő-sportolók és a családok
számára is.
A városi sportcsarnok és az uszoda mellett fontos helyszín a városi stadion is, ahol a fiatalok
az atlétika, labdarúgás és rögbi sportágakat gyakorolhatják, illetve a stadion melletti Bóbis
Gyula Edzőcsarnok, amely a küzdősportok, így a birkózás, a cselgáncs és az ökölvívás
fellegvára. A város tervei között szerepel egy labdarúgó edzőközpont létrehozása is, amely
ugyancsak a fiatalok megfelelő körülmények közötti sportolási lehetőségeit szolgálja.
Üde színfoltot jelentenek a sportinfrastruktúra terén azok a nyitott terek, parkok, amelyek a
szabadidős -, a rekreációs- és az extrém sportok művelői számára kerültek kialakításra. A
városi szabadidő központban rendszeresen kerülnek megrendezésre terepfutó, cyclo-cross,
sárkányhajó, wakeboard és vízisí versenyek. A város rendelkezik gördeszka és görkorcsolya
pályákkal, amelyek kialakításához maguk az érintett fiatalok tettek javaslatokat, adtak
ötleteket. Ugyancsak van mód paintballozásra, sárkányeregetésre vagy akár az egyre
népszerűbb parkour gyakorlására is.
A hagyományos versenysportok, az extrém sportok és a szabadidős sportok mellett fontos
eleme a város sportéletének a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek biztosítása is. A
városban él és sportol Boronkay Péter többszörös paratriatlon világ- és Európa-bajnok, aki
személyesen is sokat tesz a parasportolók társadalmi elismeréséért. A fogyatékkal élők
ugyanakkor bocsa, csörgőlabda, kerekes székes kosárlabda vagy úszás sportágakban is
kipróbálhatják magukat Kecskeméten.
Kecskemét minden évben csatlakozik az autisták világnapjának rendezvénysorozatához is,
amelynek keretében nem csupán a város főtere borul kékbe, hanem autizmussal élő és ép
gyerekek, fiatalok és családjaik közös futással, kerékpározással, koncertekkel és színházi
előadásokkal hívják fel a figyelmet erre a típusú rendellenességre, amely mind több
gyermeket érint a városban is.
Sport és esélyegyenlőség találkozásának egy lehetséges innovatív módját aknázza ki az
Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány, amely immár hosszú ideje hagyományosan
Kecskeméten rendezi meg a Gyermekotthonok Európa Kupa Döntőjét. A versenyen a részt
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vevő, különböző országokból érkező gyermekotthonokat képviselő csapatok több sportágban
is összemérik tudásukat, szabadidejükben pedig a várossal ismerkednek, kulturális
rendezvényeken vesznek részt. A magyar kezdeményezést 2013-ban az UEFA az „Európa
legjobb grassroots projektje” díjjal tüntette ki.
A Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér évente 10-11 alkalommal rendezi meg az
„Éjszakai forgatag” elnevezésű ártalomcsökkentő programot, melynek keretében a csocsó,
darts és pingpong versenyeken kívül számos prevenciós rendezvényre is sor került.
2.3.7. Egyházi ifjúsági munka
A testi egészség mellett fontos feladata az ifjúsági munkának a fiatalok lelki-spirituális
fejlődésének támogatása is. Kecskemétre egész történelme folyamán jellemző volt a vallási
türelem, a különböző felekezetek, vallások békés egymás mellett élése. Városunkban egyaránt
jelen van a római katolikus, a református, az evangélikus, a görög katolikus, a baptista és a
zsidó egyház is. Ezek mindegyike – természetesen méretétől, híveinek számától függően
eltérő mértékben – kiemelt fontosságú feladatának tartja az ifjúsággal való foglalkozást.
Az egyházi ifjúsági munka talán legfontosabb keretét a cserkészet jelenti Kecskeméten. A
118. sz. Kalazancius Cserkészcsapat a piarista rend felügyeletében működik, míg a 121. sz.
Dr. Vetéssy Géza Cserkészcsapat fenntartója a Kecskeméti Református Egyházközség.
Mindkét csapat a közösségteremtésben, a felnőtt életben is használható képességek,
kompetenciák fejlesztésében látja fő célját és feladatát. Az élményalapú cserkészpedagógia
hozzá kíván járulni a keresztény értékrenddel rendelkező, hazaszerető, társasági, jó kedélyű,
de meggondolt fiatalok neveléséhez.
Mind a római katolikus, mind pedig a református egyház tart fenn városunkban óvodákat,
általános iskolákat és gimnáziumokat. Ugyancsak van óvodája Kecskeméten a baptista
egyháznak is, illetve a zsidó egyház is tervezi egy óvoda megnyitását a közeljövőben.
Az egyházi ifjúsági munka fontos része a fiatalok önkéntességbe való bevonása is. Az egyházi
ifjúsági közösségek, iskolai csoportok rendszeres résztvevői például az országos méretű 72
óra kompromisszum nélkül elnevezésű kezdeményezésnek, amelynek keretében az év
meghatározott 3 napjában önkéntes tevékenységeket végeznek a közösség szolgálatában. A
diákoknak ezen kívül is folyamatosan van lehetőségük bekapcsolódni önkéntes
tevékenységekbe az idősgondozás, a fogyatékkal élők gondozása, a kortárs segítés vagy a
környezetvédelem területén is.
Az egyházi ifjúsági munkában keresztény elkötelezettségű civil szervezetek is részt vesznek.
A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület működteti például a Parázs
Pasztorális Központot, amely a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúság- és
Családpasztorációs és Kateketikai Központja. A Központ profiljába tartozik a fiatalok családi
életre nevelése, a természetes családtervezés népszerűsítése, a jegyesoktatás, a
családcsoportok működtetése és a gyermekszolgálat is.
Ugyancsak az egyház és a civil szféra együttműködésének gyümölcse a Római Katolikus
Főplébánia fenntartásában működő RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat is. A szolgálat
elsősorban
az
alkohol-és
drogproblémákkal,
játékszenvedély
betegséggel,
gyógyszerfüggőséggel, étkezési zavarokkal küszködőknek és családtagjaiknak nyújt
segítséget. Emellett aktív szerepet tölt be az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális
ellátások, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének érdekképviselete területén. Profiljukból
adódóan gyakran kerülnek kapcsolatba olyan fiatalokkal, akik akár szenvedélybetegségben
szenvedőként, akár ilyen ember családtagjaként lelki és fizikai segítséget igényelnek.
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2.3.8. A hazai ifjúságpolitika képviseletei Kecskeméten
Kecskemét város ifjúságpolitikája modell értékű Magyarországon. A településen dolgozó
szakemberek számos országos szövetségben, döntéshozatali fórumon képviselik a helyi
fiatalokat, illetve a nyitott szellemiségű települési ifjúsági munkát.
Kecskeméti székhelyű civil szervezet a hazai ifjúsági munka egyik kiemelt érdekképviseleti
szervezete, az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége (ISZOSZ), de helyi szakember a
Nemzeti Ifjúsági Tanács egyik vezető tisztségviselője is.
2014-ben ugyancsak városunkban kezdte meg működését az Új Nemzedék Kontaktpont,
(majd Közösségi Tér) amely megyei hatáskörrel rendelkező állami ifjúságpolitika intézmény.
2.3.9. Ifjúságsegítő képzés és duális képzés
A Neumann János Egyetem az ifjúságsegítő képzés országos módszertani központja, 2007 óta
képez felsőfokú szakképzés keretében ifjúságsegítő szakembereket. A képzés lehetőséget
teremt arra, hogy a hallgatók és gyakornokok bekapcsolódjanak a helyi ifjúsági szolgáltató
rendszerbe is. A képzés keretében évente 10-15 fiatal szerez ilyen irányú képesítést.
A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán 2018 szeptemberétől indul a
közösségszervezés BA alapképzési szak, amelynek ifjúsági közösségszervezés szakiránya az
ifjúságügy iránt elkötelezett diplomás szakemberek kibocsátása mellett a szakmai
gyakorlatukat Kecskeméten töltő hallgatók bevonásával segíti a helyi ifjúsági feladatok
szakszerű ellátását.
Kecskemét a duális jellegű képzési forma egyik magyarországi fellegvára. Mivel a fiatalok, a
pályakezdők munkanélkülisége egész Európában komoly kihívást jelent, a városnak az ezen a
téren elért eredményei komoly nemzetközi elismerést és érdeklődést váltottak ki eddig is. A
duális jellegű képzési forma elsődleges célja az oktatás kínálatának és a munkaerő-piaci
szféra igényeinek összehangolása. A képzési forma lényege, hogy a középiskolai diákok és a
főiskolai hallgatók amellett, hogy csúcstechnológiát képviselő cégeknél szerezhetnek szakmai
gyakorlatot a magas színvonalú elméleti képzés mellett, a szakmai gyakorlat során elméleti
tudásukat is bővítik. A kialakított képzési rendszerben olyan versenyképes tudással
rendelkező fiatal munkavállaló kerül ki az iskolapadból, aki azonnal képes belépni a munka
világába, nincs szüksége gyakran költséges és időigényes továbbképzésre.
A duális képzést a hagyományosnál lényegesen hosszabb vállalati gyakorlat, valamint a
szervezetek és a hallgatók közötti sokkal szorosabb kapcsolat jellemzi. A képzés magas
színvonalát a minőségi oktatási intézmények – mint például a Neumann János Egyetem -,
illetve a minőségi vállalatok – mint például a Mercedes Benz vagy a Knorr-Bremse –
együttműködése garantálja. Természetesen cél ugyanakkor, hogy ebbe a képzési formába
minél több színvonalas, értékteremtő helyi kis- és középvállalkozás is bekapcsolódjon
partnerként.
2.3.10. Városi Ifjúsági Díjak
KECSKEMÉT IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
A díj évente egy személy vagy munkacsoport részére adományozható, aki a veszélyeztetett és
hátrányos helyzetű gyermekek segítésében, valamint a gyermekek testi és lelki egészségének
kiemelt elősegítésében közreműködött.
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IFJÚSÁG A KÖZÖSSÉGÉRT DÍJ
A díj évente egy személy vagy munkacsoport részére adományozható a fiatalok öntevékeny,
más közösségek számára is példamutató munkájának elismeréseként.
CIVIL DÍJAK
A 2018-as évtől kezdve a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal díjat ad át minden tárgyévet követő
év tavaszán, az ifjúsági területen végzett kiemelkedő eredmények elismeréseként.
Évtizedek óta kiemelten fontos városi ünnep és erkölcsi elismerési forma az évente
legeredményesebben teljesítő sportolók, edzők városházi fogadása, valamint a Kecskeméti
Sportegyesületek Szövetsége által szervezett Sportbál, benne az Év Sportolóinak díjazása.
Fontos motivációt jelentenek ezek a programok a fiatal sportolók számára.

3. KONCEPCIÓALKOTÁS
3.1. A koncepció célja és beágyazottsága
Kecskemét Megyei Jogú Város felismerte, hogy elemi érdeke a város fiataljainak helyben
tartása, „visszacsalogatása”, illetve a kiváló munkalehetőségek miatt más településekről
érkező fiatalok és fiatal családok helyi integrációja, számukra vonzó életkörülmények
megteremtése.
Az ifjúsági koncepció célja, hogy a jelen állapotának, igényeinek és lehetőségeinek
ismeretében az önkormányzat meghatározza szándékait az ifjúsági szolgáltatások, az
önkormányzat és partnerei által ellátandó feladatok fenntartására, illetve a hiányzó
szolgáltatások megteremtésére vonatkozóan a 2019-2024-ig terjedő időszakra.
A koncepció elsősorban alapelveket határoz meg és olyan kulcsterületeket jelöl ki, amelyek
vonatkozásában fejlesztéseket, beavatkozásokat tart szükségesnek az elkövetkező években.
Átfogóan szemléli a helyi fiatalok helyzetét, a feladatok és megoldási módozatok
számbavételével olyan alapot kíván teremteni, amelyre következetesen épülhetnek a jövőbeli
cselekvési tervek, a fejlesztési programok.
Célja továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása is, amelyek megvalósulása
során a helyi ifjúságpolitika meglévő értékei megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók, és az
ifjúságügy területén a fejlődési tendenciák továbbra is biztosíthatók maradnak városunkban.
A koncepció természetesen figyelembe veszi, hogy Magyarország 2004. évben történt
Európai Uniós csatlakozásával olyan új fejezet kezdődött hazánk történelmében, amely
komoly kihatással van a helyi fiatalok életére is. Kiemelkedő lehetőségeket adva kezükbe,
egyben újfajta kockázatokat is teremtve mindannyiunk számára. Mindez óriási kihívást jelent
a helyi ifjúsági és ifjúságot támogató szervezetek, humán szolgáltató intézmények számára is.
Ebben a megváltozott versenyhelyzetben elsősorban a foglalkoztatás, a családalapítás, a
fiatalok esélyegyenlőségének és mobilitásának kérdését kell szem előtt tartanunk úgy, hogy a
kecskeméti fiatalok felnőtté válási folyamatának segítésében nem csak a helyi és a nemzeti,
de az EU tagállamainak viszonyrendszerét is figyelemmel kell kísérnünk.
A koncepció ugyancsak reagálni kíván Kecskemétnek a térségben meghatározó gazdasági
szerepéből adódó felelősségére is annak érdekében, hogy a város gazdasági fejlődésének
nyertesei a fiatalok és a fiatal családok is lehessenek. Kecskemét az Integrált
Településfejlesztési Stratégiában fogalmazta meg azokat a stratégiai célokat, amelyek
összefüggésben állnak e célkitűzéssel. Az ebben a dokumentumban megfogalmazott,
megvalósítandó és elérendő stratégiai célok értelmében Kecskemét középtávon versenyképesinnovatív, ökotudatos-zöld, megújuló és élhető várossá kíván válni.
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A versenyképes-innovatív város víziója azt jelenti, hogy Kecskemét törekszik gazdaságának
fejlesztése során diverzifikált, több lábon álló gazdasági struktúra kialakítására. Olyan
vállalkozói környezetet és háttérfeltételeket igyekszik megteremteni és hosszú távon
biztosítani, amely elősegítheti az itt megtelepedett vállalkozások versenyképességét, kutatásfejlesztési és innovációs teljesítményük növelését.
Az ökotudatos-zöld város célkitűzés értelmében Kecskemét gazdasági fejlődését
környezettudatos gondolkodás és a természeti környezet megóvása mellett kívánja
megvalósítani. Tudatosan készül az éghajlatváltozás kihívásaira, fejlesztéseiben anyag-,
erőforrás- és energiatakarékos megoldásokban érdekelt.
Kecskemét megújuló városként hisz abban, hogy a kiemelkedő fejlődés eléréséhez jól
képzett, kreatív, szorgalmas és nyitott társadalom szükséges, ezért a város további
fejlődésében alapvető fontosságú a humán erőforrás tudásának, mentális és egészségügyi
állapotának folyamatos emelése.
Kecskemét élhető város kíván lenni, hiszen lakosságszámának növelésében, a fiatalok
megtartásában meghatározó szerepet játszhat egy vonzó városi miliő kialakítása, új funkciók
városba történő vonzásával, magas szintű köz- és üzleti szolgáltatások biztosításával, a
szabadidő tartalmas eltöltését lehetővé tevő intézmények és szolgáltatások fejlesztésével.
Mindezek az átfogó stratégiai célok csak akkor tudnak harmonikusan megvalósulni, ha olyan
horizontális értékek, célok hatják át őket, amelyek eredményeként egy élhető, lakóinak
igényeit és elvárásait kielégíteni képes várossá fejlődik Kecskemét a közép-távoli jövőben.
A városfejlesztés során követendő horizontális célok a következők:
- Az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció elősegítése, a közszolgáltatásokhoz
történő egyenlő hozzáférés biztosítása.
- Egészséges, élhető és fenntartható városi környezet kialakítása.
- Értékalapú és értékőrző, intelligens fejlődés feltételeinek megteremtése.
- A foglalkoztatás és a munkahelyteremtés lehetőségeinek biztosítása, bővítése.
A stratégiai és horizontális célok mellett Kecskemét megfogalmazott tematikus célokat is,
amelyek 7-8 évre szóló városfejlesztési célkitűzéseket jelentenek. A tematikus célok
kijelölése során figyelembe kellett venni a különböző ágazati, szakterületi igényeket, a
lakossági elvárásokat, a megalapozó vizsgálat eredményeként feltárt városi problémákat, a
meglévő települési adottságokat és fejlesztési lehetőségeket. Ezen kívül a célok
meghatározását befolyásolták az Európai Unió kohéziós céljai, valamint a formálódó hazai
területi és ágazati operatív programok.
A fentiek figyelembevételével Kecskemét 8 tematikus célt azonosított, melyek az alábbiakban
foglalhatók össze.
- A térségi elérhetőséget szolgáló közút és közlekedésfejlesztés, a hiányzó
városszerkezeti jelentőségű közlekedési kapcsolatok kiépítése, a belvárosban a
gépkocsiforgalom visszaszorításával a gyalogos és kerékpáros közlekedés előtérbe
helyezése.
- A helyi adottságokat figyelembe vevő gazdaságfejlesztés ösztönzése, a munkaerőmobilitás ösztönzése, a vállalkozóbarát gazdasági környezet erősítése, a helyi KKV-k
versenypozícióinak javítása, a „kiemelt járműipari központ” minősítésben rejlő
lehetőségek kiaknázása.
- A munkaerő-piaci igényekhez illeszkedő, gyakorlatorientált oktatási-képzési rendszer
kialakítása, az infrastrukturális háttérfeltételek javítása, a kutatás-fejlesztési és
innovációs kapacitások bővítése, törekvés az egyetemi szintű képzések számának
növelésére.
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-

-
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A munkavállalást, a társadalmi befogadást, a szegénység elleni küzdelmet, az
egészségmegőrzést, a családok támogatását, a helyi kötődést elősegítő, a gyermek- és
fiatalkort, valamint az aktív idősödést támogató szolgáltatások és infrastruktúrák
fejlesztése, a közszolgáltatások erősítése.
A kulturális és társadalmi sokszínűségre nyitott, befogadó, értékeire és hagyományaira
büszke, azt ápoló és folyamatosan fejlesztő, művészetileg pezsgő légkörű, élhető és
kreatív város kialakítása.
A városképet és a lakókörnyezetet folyamatosan megújító, az épített környezet
értékeire figyelő, idegenforgalmilag vonzó, turisztikai és szabadidős szolgáltatásaiban,
létesítményeiben és programkínálatában fejlődő település képének erősítése.
Az éghajlatváltozás kihívásaihoz történő alkalmazkodás erősítése, környezet-,
erőforrás- és energiatudatos gondolkodás terjesztése, a környezetbarát eszközök,
technológiák, s megújuló energiaforrások széleskörű alkalmazása, a zöldfelület- és
vízgazdálkodásban példamutató megoldások városi és térségi szintű terjesztése.
A város térségi szerepvállalásának, központi szerepköreinek és funkcióinak erősítése,
a város kapcsolatrendszerének és marketing tevékenységének bővítése, a város és
térsége együttműködésének kiterjesztése, új gazdaság- és térségfejlesztési szövetségek
létrehozása.

A stratégiai célkitűzések közül különösen az ökotudatos-zöld város, a megújuló város és az
élhető város víziója lehet az, amely számottevő és releváns ifjúsági aktivitást, hozzájárulást
képes generálni. A természeti környezet megóvása és a környezettudatos gondolkodásmód
népszerűsítése, a nyitott társadalom kialakítása, a humán erőforrás folyamatos fejlesztése, a
fiatalok megtartása, a szabadidő eltöltését lehetővé tevő szolgáltatások fejlesztése mind olyan
tevékenységi terület, amelyekbe a kreatív és nyitott fiatalok bekapcsolódhatnak. A felsorolt
stratégia célok csak olyan tevékenységeken, projekteken, kezdeményezéseken keresztül
tudnak igazán eredményesen érvényesülni, amelyek a helyi közösség igényeinek és
véleményének figyelembevételével születtek meg, illetve amelyek a helyi közösségtől
származnak, és amelyeket a helyi közösség aktív részvételével valósítanak meg.

3.2. Vezérelv
Az ifjúsági koncepció egységes szemléletű dokumentum, melyben a fejlesztésekre és
cselekvésekre vonatkozó alapelvek kerülnek rögzítésre. Koherenciáját az a vezérelv határozza
meg, mely szerint Kecskemét elsősorban erőforrásként tekint a fiatalokra, feléjük nyitottan,
elfogadó attitűddel fordul, de a velük való kapcsolatában társadalmi elváráson alapuló,
értékcentrikus és normatív koncepciót határoz meg, igazodva a jó polgár1 eszményének
kialakításához.
Ennek megfelelően az ifjúsági koncepcióban - és majd az azt megvalósítani hivatott
cselekvési tervekben is - vissza kell, hogy köszönjön az önkormányzat fiatalokról alkotott
fenti világlátása, a fiatalok társadalomban elfoglalt helyéről alkotott gondolkodásmódja.

3.3. Alapértékek
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata felelősen gondol a városban élő és itt
felnövekvő fiatalokra, feladatának tekinti az új nemzedékek felnőtté válási folyamatának
1

Jó polgár: aki a társadalom problémáinak megoldását képes összeegyeztetni a saját érdekeivel.
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támogatását, életük kiteljesítésének segítését. Ezen feladatait az alábbi értékekre alapozva
látja el:
- a generációk egymás iránt érzett felelős gondolkodása, felelősségtudata,
felelősségvállalása;
- a helyi közösség értékeinek elfogadása, vállalása, városunk történelmi, természeti és
kulturális hagyományainak ápolása, továbbörökítése;
- a másság elfogadása (mindenféle fizikai és társadalmi másság, speciális bánásmódot
igénylő állapot integrált kezelése);
- esélyegyenlőség és a nyitott társadalmi mobilitási csatornák biztosítása;
- demokratikus társadalmi viszonyok elfogadása és fejlesztése, a társadalmi részvétel
értéke;
- a tanulás, mint lehetőség, mint jog és kötelesség - és mint a társadalmi integráció
eszközének szem előtt tartása;
- összhang megteremtése más átfogóbb stratégiákkal, koncepciókkal és ágazati
tervekkel.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának ifjúsági koncepciójában rögzített
stratégiai területekhez kapcsolódó fejlesztéseinek alapelvei:
- a koncepció a településen élő 15-30 éves korosztály társadalmi integrációját és
életkörülményeinek javítását célozza;
- a koncepció – és a majdani cselekvési terv – a városban élő és a város oktatási
intézményeiben tanuló fiatalokra egyaránt kiterjed;
- az ifjúsági korosztályok aktív részvételének, szerepvállalásának biztosítása, a fiatalok
bevonása a döntés előkészítéstől a végrehajtásig tartó folyamatba kompetenciájuknak
megfelelő mértékben, véleményük megkérdezésével az őket érintő helyi témában a
döntések meghozatala előtt (strukturált korosztályi párbeszéd);
- együttműködés és partnerség a fiatalokkal foglalkozó intézmények, szervezetek,
formális és informális civil közösségek között;
- a cselekvési terveknek a feladatok vállalásában reális, a helyi közösség, a civil
szervezetek erőforrásaival és teljesítőképességével összhangban lévő mértéket kell
meghatároznia;
- fiatalok életének segítését, személyiségük és konstruktív életvezetésük kialakítását
formális és informális hálózati kapcsolatokon keresztül kell megvalósítani, nem
pedig központosított intézményrendszeren keresztül;
- a fiatalokkal való kommunikáció hatékonysága érdekében a koncepciónak és a
cselekvési terveknek közérthetőnek kell lenniük, és azokon a kommunikációs
csatornákon is meg kell jelenniük, melyeket a fiatalok aktívan használnak;
- a cselekvési tervekben a tevékenységek meghatározásakor és támogatásakor
prioritást kell biztosítani az alulról jövő kezdeményezéseknek és a civil
szervezeteknek;
- szükséges a többcsatornás finanszírozás kialakítása az ifjúsági célú forrásteremtésben
és az ifjúsági szolgáltatások fejlesztésében;
- a koncepció és a cselekvési tervek hatékonyságának alapfeltétele a folyamatos
monitoring lehetőségének megteremtése (rendszeres véleménykérés, folyamatkövetés,
kutatás, adatgyűjtés stb.);
- a koncepció a nevelési és oktatási intézményekre az ifjúsági problémák kezelésének
aktív színtereként tekint, azok autonómiájának tiszteletben tartása mellett.
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Az ifjúsági terület szerteágazó jellege és a korcsoport heterogenitása miatt a felmerülő
problémák, igények és az ezekhez kapcsolódó megoldások sokrétű feladatokat adnak az
önkormányzatnak
és
intézményeinek,
valamint
társadalmi
partnereinek.
E feladatok az ifjúsági koncepcióban az alábbi stratégiai területek és kulcsfogalmak köré
csoportosulnak.
Kecskemét - megtartó város
Kulcsszavak: ifjúsági szervezetek – érdekérvényesítés – érdekvédelem – érdekképviseleti
rendszer – ifjúsági közéletiség – iskolai diákönkormányzatok – ifjúsági lobbi – ifjúsági
intézmények – ifjúságsegítő intézmények – ifjúsági szolgáltatások és szervezetek helye,
szerepe – ifjúsági szakemberek helye, szerepe – az önkormányzat és a közszféra ifjúsági
intézményei (ifjúsági bizottság, ifjúsági referens) – civil közösségek – intézmények viszonya a
fiatalokhoz – ifjúságbarát helyi rendeletek – helyi ifjúsági kedvezmények
Kecskemét - vonzó város
Kulcsszavak: ifjúsági turizmus – rekreáció – a fiatalok szabadidős szokásai – kulturális,
művelődési, szórakozási lehetőségek – sport – fizikai, lelki és szellemi rekreációs lehetőségek
– hagyományos és újszerű ifjúsági programok – ifjúsági közösségi terek – egyetemváros –
bulinegyed
Kecskemét - élhető város
Kulcsszavak: gyermek- és ifjúságvédelem – jelzőrendszer – egészséges életmód – prevenciós
programok, képzések – szociális problémák – deviancia – mentálhigiéné – fiatalok életkezdési
programja – családalapítás – első lakáshoz jutás és otthonteremtés – gyermekvállalás –
környezetvédelem – alternatív városi közlekedés – kerékpárutak
Kecskemét - fejlődő város
Kulcsszavak: pályaválasztás – pályakorrekciós lehetőségek – ifjúsági munkanélküliség –
egzisztenciális viszonyok – munkapiaci felkészültség – formális, nem-formális és informális
tanulási lehetőségek – start-up – vállalkozásfejlesztés
Kecskemét - nemzetközi város
Kulcsszavak: nemzetközi kapcsolatok – testvérvárosok – ifjúsági csereprogramok –
nemzetközi önkéntes programok – nemzetközi mobilitási programok – helyi idegenforgalom –
nemzetközi ifjúsági turizmus
3.4. Stratégiai területek - azonosított kulcsproblémák és megoldási javaslatok
Jelen koncepcióban a felsorolt stratégiai területek csupán egy-egy kulcsproblémáját járjuk
körül, a megoldási javaslatok részletes kidolgozása az éppen aktuális rövidtávú cselekvési
tervekben történik.
3.4.1. KECSKEMÉT MEGTARTÓ VÁROS
Problémafelvetés: Kecskemét a gyermekek és a kisgyermekes családok városa. Talán nincs
még egy olyan település Magyarországon, ahol ennyi, kifejezetten gyermek- és
családcentrikus infrastruktúra, kulturális, szabadidős lehetőség elérhető, mint városunkban.
Az élménygazdag gyermekkort és a gyermekek fejlesztését célzó kezdeményezések nagy
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száma mellett ugyanakkor az is látható, hogy az életkor előrehaladtával a fiatalok szabadidős
lehetőségei csökkennek a városban. A felnőtt kort elérve, az érettségit követően a fiataloknak
nehéz igényes, nem fogyasztási kényszerrel terhelt, akár éjszakáig is nyitva tartó
szórakozóhelyeket találni Kecskeméten. Ez is lehet az egyik oka, hogy a más városokban
továbbtanuló fiatalok végképp elszakadnak szülőhelyüktől (hétvégeken is az egyetemi
városokban maradnak). Az is elmondható, hogy bár hosszú ideje működik felsőfokú oktatási
intézmény a településen, a hallgatók jelenléte egyelőre nem meghatározó a helyi
kultúrafogyasztásban illetve közéletben.
Feladat: Kecskemét város ifjúságpolitikájának elsődleges célja a fiatalok megtartása kell,
hogy legyen. Ehhez egy olyan átfogó stratégia megvalósítása szükséges, mely helyben tartja
az itt felnőtt generációt, illetve képes visszacsalogatni a gyermekkorukat, fiatalságukat a
településen megélő, de innen továbbtanulási, világ-felfedezési céllal elvándorolt fiatal
felnőtteket.
Megoldási alternatívák
Ifjúságbarát település feltételeinek megteremtése:
- Kecskeméten kiegyensúlyozottá kell tenni a különböző társadalmi csoportok közötti
viszonyokat. El kell érni, hogy a fiatalok a városban éppen olyan természetes
társadalmi csoportot alkossanak, mint az idősebbek, mint a vállalkozók, mint a
munkaképesek, mint a választásra jogosult polgárok („összetartó helyi társadalom”);
- látható jeleinek, következményeinek kell lennie, hogy mikor, hol, hogyan számít a
település a fiatalokra, milyen módon fejezi ki részvételük fontosságát, jelentőségét
(például a városfejlesztési elképzelések megtervezésekor legyen módja a fiataloknak is
véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni);
- megértően kell kezelni a fiatalok akcióit, a problémakezeléshez pedig olyan légkört
kell kialakítani, mely lehetővé teszi, hogy a fiatalok, mint a saját maguk által
esetlegesen okozott problémák megoldásában közreműködni képes csoport legyenek
jelen;
- törekedni kell arra, hogy mindenkor legyenek olyan aktív fiatalok, akik azért hallatják
a hangjukat, mert meghallják és meghallgatják őket, és mert a jelenlétükkel számolnak
a település életében;
- támogatni kell olyan civil szervezetek működését, amelyek a fiatalok részvételével és
érdekükben működnek, tevékenységükkel a település életének, így a helyi civil
társadalomnak is természetes részei;
- a fiatalok civil szervezeteinek és szószólóinak a településen élő társadalmi
csoportokkal, illetve azok képviselőivel egyenrangúaknak kell lenniük;
- el kell érni, hogy a település más társadalmi csoportjai elfogadják, hogy a fiatalok
csoportjai velük azonos súllyal jelennek meg a település életében;
- törekedni kell arra, hogy mindenkor legyenek olyan „meghatározó felnőttek”, akik
szavaikkal, tetteikkel és önként egyaránt segítenek a fiatalabbaknak (rokoni–vérségi,
illetve gazdasági érdekeltség nélkül);
- meg kell oldani, hogy a település terei a fiatalok sajátos igényeinek és szükségleteinek
(is) a rendelkezésére álljanak, és a település el- és befogadja a fiatalok igényei és
szükségletei által kialakuló, az együttlétükre teremtett tereket;
- az önkormányzatnak gondot kell fordítania arra, hogy a fiatalok sajátosságainak
megfelelő problémafeltáró és problémamegoldó rendszereket működtessen, és ez
érvényesüljön az általa fenntartott intézmények, valamint az általa finanszírozott
közszolgáltatások tevékenységében is.
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Mindezek megvalósításához intézményes megoldások (vagyis kiszámítható, áttekinthető,
tartós és demokratikus viszonyok), valamint ezeket fenntartó és építő feltételek szükségesek:
mindenekelőtt ifjúságbarát helyi rendeletek.
„Trendi” város
Egy másik szempont, amely a fiatalokkal kapcsolatban működő alternatíva lehet: olyan
városimázs kialakítása, mely büszkévé teszi őket hovatartozásukat illetően. Erre különösen
alkalmas az ökotudatos Zöld Város, vagy a Megújuló Város gondolatisága, mely
településfejlesztési szempontból egyébként is Kecskemét egyik célkitűzése.
3.4.2. KECSKEMÉT VONZÓ VÁROS
Problémafelvetés: Kecskemét egyelőre kevésbé vonzó célpont a hazai és nemzetközi ifjúsági
csoportok vagy fiatal családok, párok, egyének számára. Külső arculatában nem jelenik meg
egyértelműen az ifjúságbarát szemlélet, pedig az egyetemváros státusz (is) igényelné az
ifjúsági korosztály kiemelt figyelmét.
Mindemellett a helyi fiatalok ugyancsak kevésbé ismerik a város helytörténeti értékeit és a
település ifjúsági szolgáltató rendszerét. Szabadidős tevékenységeikre kevésbé jellemző a
közösségi aktivitás, a társadalmi részvétel, melyen keresztül pedig multiplikálható lehetne a
város pozitív imázsa is.
Feladat: A helyi fiatalok megtartása mellett Kecskemét város ifjúságpolitikájának másik
kiemelt célkitűzése, hogy vonzó célponttá váljon a városon kívüli fiatalok számára is. Ennek
legfontosabb pillére, hogy a vendégként érkező, vagy ifjúsági cseréken, szakmai
programokon részt vevő, illetve hosszabb-rövidebb tanulmányaik miatt a városban tartózkodó
hazai és külföldi fiatalokat befogadó szellemiséggel, felkészülten és számukra kialakított
infrastruktúrával és szolgáltatásokkal várja a helyi közösség. Ugyancsak fontos feladat a helyi
fiatalok városismeretének fejlesztése, és bevonásuk a kapcsolatépítésbe.
Megoldási alternatívák:
- a városmarketingben markánsan beemelni egy ifjúságbarát arculatot;
- az ifjúsági turizmus élénkítése, ifjúsági szálláshelyek fejlesztése (helyi youth hostels
hálózat);
- kecskeméti útmutató készítése kifejezetten fiatalok számára, a saját nyelvezetükkel,
kreatív megjelenéssel;
- helyi önálló arculattal rendelkező ifjúsági nagyrendezvény vagy fesztivál létrehozása;
- vonzó, ifjúságbarát szórakozóhelyek kialakítása, működési körülményeik tisztázása a
bulinegyeden kívül is;
- parkolóhelyek kialakítása: a helyiek számára is kevés a parkolóhely, de a városba
érkező turisták számára sincs megfelelő, hosszabb időtartamra, kedvezőbb áron
igénybe vehető parkoló.
3.4.3. KECSKEMÉT ÉLHETŐ VÁROS
Problémafelvetés: A város expanzív fejlődését sok területen nem tudja követni a helyi
infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése. Jellemzően a humán-szolgáltatások felzárkóztatása
szükséges, de az alternatív városi közlekedést segítő és a Zöld város szellemiségéhez igazodó
beruházások is elmaradóban vannak.
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A város vonzáskörzeteinek éjszakai elérhetősége tömegközlekedéssel nem megoldott. Mivel
egyre többen költöznek ki a város külső területeire, vagy a városon kívülre, ezért egyre
nagyobb az igény arra, hogy az ott lakó fiatalok számára is biztonságosan legyenek elérhetőek
az éjszakába nyúló városi szolgáltatások (mozi, fesztiválok, koncertek, stb).
A szabadidő hasznos eltöltése és sport tekintetében csökkentek a térítésmentesen használható
területek és a tömegsport rendezvények. A kecskeméti fesztiválok szinte csak az idősebb
generációknak vagy a kisgyermekes családoknak nyújtanak lehetőséget, a
programkínálatukban alig jelennek meg ifjúsági célú elemek.
Feladat: A helyi életkezdés támogatása, helyi családpolitikai intézkedések bevezetése,
továbbfejlesztése. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése, városi kerékpárút-hálózat bővítése,
bekapcsolása az európai hálózatba. Sportolás népszerűsítése, sportolási lehetőségek
kihasználtabbá tétele, szabadidő hasznos eltöltésére motiválás, színterek megteremtése.
Megoldási alternatívák:
- ifjúsági bérlakások, lakástámogatási lehetőségek biztosítása, bővítése;
- helyi ifjúsági kedvezménykártya bevezetése;
- élhető, közösségi célokra is használható parkok, zöld területek kialakítása (pl.
macskás, kutyás parkok, ehhez kapcsolódóan kisállat-barát helyek, létesítmények);
- street workout pályák kialakítása („felnőtt játszóterek”, olyan kültéri helyszínek, ahol
tornázni, kondizni lehet);
- éjszakai buszjáratok, közlekedési infrastruktúra fejlesztése - különösen a külső
városrészek bekötése céljából, továbbá a 30 km-es körzeten belül lévő településekről
Kecskemét éjszakai megközelítése és visszautazás lehetősége;
- kerékpárutak fejlesztése, több kerékpártároló kihelyezése, kerékpárkölcsönző
kialakítása;
- közlekedésbiztonság növelése;
- Kecskemét helyi közlekedésének összehangolása a távolsági közlekedéssel;
- a fiatalok biztonságát is szolgáló közvilágítás problémáinak megoldása (bővítés,
kiépítés: Műkertváros, Hetényegyháza felé);
- „Nyitott tornaterem” – hetente/naponta 2 órára mindig más iskola teszi nyitottá
tornatermét a lakosság és a sportolni vágyók előtt, térítésmentesen (Este és hétvégén is
látogathatóak.);
- utcai futóversenyek – egyre több utcai futóverseny van a városban, ebből minimum 5
kellene évente, hogy a lakosok, családok, fiatalok jobban motiválva legyenek a sport
kipróbálására és gyakorlására;
- sportágválasztó – évente 1 alkalommal bemutató a nagyközönségnek;
- szabadidő hasznos eltöltésének hangsúlyozása ifjúsági klubokkal, alternatív
lehetőségekkel;
- városrészenként is több nyitott, ingyenesen elérhető szabadidőpark létrehozatala,
amely sokféle sporteszközzel felszerelt;
- a már meglevő, de rossz állapotban levő játszóterek, parkok, pályák helyreállítása,
ezek programokkal való megtöltése, hogy ismét legyen szabadidősport;
- a korábban jól működő diákolimpiák újraszervezése, megyei / regionális szinten is,
több sportágban;
- meglevő közösségi színhelyek tartalmának, szolgáltatásainak frissítése a fiatalokat
érintő és érdeklő lehetőségekkel;
- az alulról jövő ifjúsági kezdeményezések és civil szervezetek programjainak anyagi
támogatása, velük szoros partnerség kialakítása.
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3.4.4. KECSKEMÉT FEJLŐDŐ VÁROS
Problémafelvetés: Bár Kecskemét gazdasága dinamikus fejlődési szakaszban jár, ennek
hozományai a helyi fiatalok számára egyelőre kevésbé kézzelfoghatóak. Kevés az innovatív,
fiatal vállalkozó a helyi gazdasági szektorban, alig látható a startup-piac.
Rossz pályaválasztási döntés esetén a módosítás lehetősége elvész, vagy túl későn adatik meg
a fiatalnak. Sok esetben a megfelelő módszer hiányában lemaradnak a tanulók, és hátrányos
helyzetből indulnak a továbbtanuláskor. A pályaorientációs szolgáltatások nem elegendőek,
hiányosak az önismereti foglalkozások, műhelyek, és a gyakornoki programok. A
munkavállalással kapcsolatos jogok és adminisztratív teendők rendszere sem ismert, ugyanígy
az érdekképviselet, a tárgyalási technikák ismerete is hiányzik a fiatalok készségei közül.
Feladat: A fiatalokat a jövő gazdasági motorjának, ezzel párhuzamosan azonban a jelen
sebezhető csoportjának is kell tekinteni. A foglalkoztathatósággal, a karrierrel és a
vállalkozásokkal kapcsolatos új megközelítési módot kell alkalmazni az európai és a keleti
gazdasági trendek tükrében. Kecskemét olyan hely, ahol ilyen újszerű megoldások már
eredményhez vezettek (például a duális képzés), és teret adhatnak a további kísérletek
tesztelésére és az eredmények megvitatására.
Az iskolai oktatásban folyamatosan jelen kell lennie a pályaorientációnak. Kiemelt feladat a
jól képzett fiatalok elvándorlásának megakadályozása, kedvező szociálpolitikai
intézkedésekkel maradásra bírni a célcsoportot. Ehhez segíteni kell a lakhatást és ösztönözni a
fiatalokat foglalkoztató munkahelyteremtő beruházásokat.
Megoldási alternatívák
- helyi tanulmányi ösztöndíjrendszer;
- helyi ifjúsági vállalkozásfejlesztés, start-up-ok mentorálása;
- közösségi vállalkozások fejlesztése, népszerűsítése;
- ifjúsági foglalkoztatás és munkahelyteremtés lehetőségeinek biztosítása, bővítése;
- a város valamennyi fiatalját el kell látni munkapiaci ismeretekről (is) tájékoztató
kiadványokkal (Élet Útmutató);
- a pályaválasztásra való felkészülés támogatása (egyéni és csoportos tanácsadás);
- pályaválasztási programok szervezése: pályaválasztási börze, ahol bemutatkozhatnak
felsőoktatási intézmények, helyi munkaadók, mellette pályaválasztási workshopok és
fiatal, sikeres pályakezdők élménybeszámolói, tanácsai a pályaválasztás előtt
állóknak;
- kreatív gondolkodás és problémamegoldó képesség fejlesztése iskolákban is, pl.
projektnapok keretein belül, szemléletváltás;
- gyakornoki lehetőségek támogatása, kiszélesítése;
- a karrier tervezés, valamint életpálya tervezés mint közösségi szolgáltatás bevezetése.
3.4.4. KECSKEMÉT NEMZETKÖZI VÁROS
Problémafelvetés: A 28 éves múlttal rendelkező Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és
Ifjúsági Találkozók óriási tapasztalati és kapcsolati tőkéje ellenére Kecskemétet még
napjainkban is hiányos vagy akadozó nemzetközi ifjúsági kapcsolatok jellemzik, és a
testvérvárosokkal is esetleges az együttműködése. Bár a város „kiemelt járműipari
központként” már felkerült Európa térképére, több olyan sikeres kezdeményezés volt az
ifjúsági területen is, mely tartós helyet biztosíthatna a város számára az ifjúsági munka
világtérképén. Ehhez azonban egyelőre hiányzik a tartós elköteleződés, de a helyi ifjúsági
szolgáltatórendszer „külföldibarát” átalakítása is.
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Feladat: 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.
Megoldási alternatívák:
- a középiskolákban több nemzetközi program kerüljön kihirdetése, működjön egy
iskolai referens-hálózat, amelynek tagjai ezért felelnek;
- az egyetemi hallgatókat aktivizálni kell a lehetőségeik jobb kihasználására, illetve
bekapcsolni őket a nemzetközi programok disszeminációjába, multiplikálásába;
- lehetőséget kell biztosítani a nemzetközi programokból visszatérő fiataloknak, hogy
tapasztalataikat megoszthassák a helyi érintettekkel, ezzel is visszacsatolást kapjanak
arról, hogy véleményük, ismeretük a település számára is fontos és használható;
- keresni kell a lehetőségeket, hogy nemzetközi szintű ifjúsági programok helyszíne
legyen a város: sport, kultúra;
- idegenforgalmi stratégiaváltás szükséges: egynapos városból korosztályi és témakör
szerinti tematikus kirándulási és programajánlatokkal bázistelepüléssé kell válni;
- javítani kell az idegennyelv-ismeretet és ösztönözni kell annak bátor használatát az
ifjúsági szolgáltató helyeken (is);
- több idegen nyelvű tájékoztató táblát, illetve piktogramokat kell kihelyezni;
- korszerű infotechnikai eszközök alkalmazása a kapcsolat- és hálózatépítésben.

4. ALÁTÁMASZTÓ ELEMZÉS
4.1 Helyi ifjúságkutatás
2016-ban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági
Központ Nonprofit Kft. szakmai együttműködésével helyi ifjúsági felmérést valósított meg
1026 fő Kecskeméten élő vagy tanuló, 7-12. osztályos diák részvételével. A felmérésre online
önkitöltős kérdőíven történő lekérdezés módszerével került sor, ami biztosította a válaszadók
anonimitását.
A felmérés hiteles információkat kívánt nyújtani a megkérdezettek kulturális fogyasztásáról
és szabadidős szokásairól, társadalmi részvételéről és politikai aktivitásáról, valamint
munkaerő-piaci - gazdasági kilátásairól és értékeiről annak érdekében, hogy jelen Ifjúsági
Koncepcióban célzottan lehessen meghatározni az ezekre a területekre vonatkozó
legfontosabb konkrét intervenciós irányokat.
A következőkben ennek a felmérésnek az Ifjúsági Koncepcióban megfogalmazott stratégiai
területekre vonatkozó legfontosabb eredményeit ismertetjük röviden.
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KECSKEMÉT – MEGTARTÓ VÁROS
A felmérés témái közül a kulturális szokásokra, illetve a társadalmi részvételre és a politikai
aktivitásra vonatkozó kérdésekre adott válaszok lehetnek azok, amelyek a megtartó város
víziójához kapcsolódnak. A fiatalok Kecskeméten tartása, illetve Kecskemétre csábítása
szempontjából fontos, hogy ismerjük a helyi hagyományokhoz, közösségekhez, a város
arculatát meghatározó intézményekhez és rendezvényekhez, valamint az ifjúsági részvétel
lehetőségeihez fűződő kapcsolataikat, az ezekről a témakörökről kirajzolódó véleményüket.
Kecskeméten a szabadidő igényes eltöltését számos színvonalas kulturális intézmény, illetve
rendezvény segíti elő. Fontos tudni azt, hogy ezeket az intézményeket és rendezvényeket a
fiatalok mennyire ismerik, illetve mennyire elégedettek az általuk kínált programokkal. Az
intézmények és rendezvények ismertségére vonatkozik a lenti két eredménysor.
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A kulturális intézmények ismertsége tekintetében figyelemre méltó, hogy milyen jelentős
különbség van a fiatalok által leginkább, illetve legkevésbé látogatott intézmények között. A
lista elején található Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, a Katona József Színház
és a Cifrapalota profiljában és kínálatában számos olyan programelem található, amelynek
elsődleges célcsoportjai a gyermekek, a fiatalok és a családok, törekedve ezzel a színvonalas
kultúrát fogyasztó polgárság utánpótlásának megteremtésére. Ugyanakkor az eredmények arra
is rámutatnak, hogy a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon (42%) és a Hírös Agóra Kulturális és
Ifjúsági Központ (41%) ismertségében, látogatottságában is vannak még kiaknázható
potenciálok. Ez annál is inkább indokolt lenne, hiszen mindkét intézmény szakmai
küldetésének és feladatának hangsúlyos része a gyermek és ifjúsági kulturális profil.
A rendezvények látogatottsága vonatkozásában elmondható, hogy a lista első három
helyezettje – a Városi Majális, a Kecskeméti Bor és Pálinka Ünnep, valamint a Hírös Hét
Fesztivál - inkább szórakoztató és kikapcsolódásra lehetőséget adó tömegfesztivál, mint
kulturális rendezvény, bár egyre jobban törekednek az ifjúsági-kulturális programelemek
hangsúlyos megjelenítésére.
Az intézmények ismertsége és a rendezvények látogatottsága mellett fontos szempont az is,
hogy a fiatalok mennyire elégedettek az egyes rendezvény- és programtípusokkal. Erről nyújt
tájékoztatást a következő táblázat (az 1-es jelenti azt, hogy a válaszadó teljesen elégedetlen,
az 5-ös pedig azt, hogy teljesen elégedett az adott rendezvénnyel).
Rangsor

Nem
Átlagos
válaszolt érték

1

2

3

4

5

1. Színházi előadások

123

103

247

306

243

4

3.4

2. Koncertek

85

126

331

319

161

4

3.3

3. Fesztiválok

99

120

355

320

127

5

3.3

4. Kiállítások

99

167

381

279

95

5

3.1

5. Közönségtalálkozók

161

209

408

186

56

6

2.8

Mint látható, a fiatalok a színházi előadásokkal a legelégedettebbek, de még itt is csak erős
közepes, 3.4-es az átlagos érték. Legkevésbé a közönségtalálkozók nyerték el a válaszadók
tetszését, egyedül itt esett az átlagos érték 3 alá.
A kulturális intézményekre és rendezvényekre vonatkozó kérdésekre adott válaszok alapján
javasolt jobban, szélesebb körűen megismertetni a helyi fiatalokat a város kulturális
értékeivel, ami növelheti körükben a lokálpatriotizmust is. Feltétlenül szükséges Kecskemét
kulturális intézményeinek jobb marketingje, ismertebbé és vonzóbbá tétele a város fiataljai
között.
A megtartó városnak fontos kritériuma, hogy mennyire képes biztosítani a részvétel, az aktív
polgári – közéleti szerepvállalás lehetőségeit a fiatalok számára. A fiatalok társadalmi
részvételének és politikai aktivitásának vizsgálatakor az egyik legnyilvánvalóbb kiindulási
pont annak felmérése, hogy mennyire érdekli őket a politika.
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Mennyire érdekel téged a politika?
Fő

%

1. Nagyon.

100

10%

2. Némileg.

541

53%

3. Egyáltalán nem.

380

37%

5

0%

nem válaszolt

Átlag

2,27

A válaszadók mindössze 10%-a mutat komoly, intenzív érdeklődést a téma iránt. Még
figyelemre méltóbb, hogy 37%-ukat egyáltalán nem érdekli a politika, ami nyilván
életkoruknak is betudható, hiszen döntő többségük 18 év alatti volt a felmérés idején, tehát
nem rendelkezett választójoggal. Ugyanakkor a 11-12. osztályosok válaszait vizsgálva azt
láthatjuk, hogy a fenti arányok gyakorlatilag változatlanok az esetükben is, ami arra enged
utalni, hogy a fiatalok elutasítása mögött más okok is húzódnak.
Az egyik ilyen ok megértéséhez vezethet közelebb annak megvizsgálása, hogy a fiatalok
véleménye szerint mennyire van lehetőségük beleszólni a helyi közügyekbe.
Véleményed szerint mennyire van lehetőségük a fiataloknak beleszólni a helyi, kecskeméti
közügyekbe?
Fő

%

1. Nagyon.

29

3%

2. Inkább van lehetőségük beleszólni.

96

9%

3. Inkább nincs lehetőségük beleszólni.

295

29%

4. Egyáltalán nincs lehetőségük beleszólni.

210

20%

5. Nem tudom megítélni.

392

38%

4

0%

Átlag

3,09

nem válaszolt

Az összes válaszadó közel fele szerint egyáltalán vagy inkább nincs lehetőségük beleszólni a
helyi közügyekbe. Ez azt mutatja, hogy a fiatalok körében alacsony a bizalmi index ebben a
vonatkozásban. Még árnyaltabb a helyzet, ha csupán azokat vizsgáljuk meg, akik meg tudták
ítélni ezt a kérdést. Ebben a csoportban már 80% szerint egyáltalán nincs, vagy inkább nincs
lehetőség a helyi közügyekbe való beleszólásba.
Hasonló jellegű kérdés volt az is, amely arra vonatkozott, hogy a válaszadók szerint mennyire
érdekli a helyi politikusokat a fiatalok véleménye.
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Véleményed szerint mennyire érdekli a helyi politikusokat a fiatalok véleménye?
Fő

%

1. Nagyon érdekli őket.

33

3%

2. Inkább érdekli őket.

90

9%

Átlag

3,24
3. Inkább nem érdekli őket.

292

28%

4. Egyáltalán nem érdekli őket.

332

32%

5. Nem tudom megítélni.

274

27%

5

0%

nem válaszolt

Ennél a kérdésnél az összes válaszadó fele gondolja úgy, hogy a helyi politikusokat inkább
nem vagy egyáltalán nem érdekli a fiatalok véleménye, viszont itt már a kérdést megítélni
tudó válaszadók több, mint 83%-a tartozik a szkeptikusok közé.
A társadalmi részvétel és a közéleti aktivitás terén Kecskeméten is az országos és európai
tendenciák látszanak érvényesülni a fiatalok között. Fontos az olyan európai ifjúságpolitikai
prioritások, mint az aktív részvétel és a társadalmi szerepvállalás helyi lehetőségeinek
erősítése, a közélet iránti érdeklődés és a bizalmi index fokozása.
KECSKEMÉT – VONZÓ VÁROS
Az ifjúság szempontjából a vonzó város koncepciójába olyan témakörök tartoznak például,
mint a kulturált szabadidő eltöltés és szórakozás, vagy az ifjúsági terek és az ifjúsági
infrastruktúra kérdései. A felmérés során ezekre vonatkozó információk is születtek.
Az ifjúság szabadidős szokásait vizsgálva a felmérés információkat gyűjtött a különböző
szabadidős helyszínek fiatalok általi látogatottságáról.
Minimum
hetente
(%-ban)

Havonta 1-3
alkalommal
(%-ban)

Soha
(%-ban)

Edzés

66

21

13

Bevásárlóközpont

56

43

1

Pláza

53

43

4

Gyorsétterem

23

68

9

Pizzéria

17

79

4

Kávézó

22

57

21

Mozi

10

88

2

Étterem

13

81

6

Rangsor
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Cukrászda

11

77

12

Sportrendezvény

15

67

18

Szabadidő központ

11

71

18

Házibuli

10

68

22

Könyvtár

12

67

21

Söröző

17

37

46

Verseny

12

64

24

Uszoda

8

73

19

Diszkó

10

49

41

Játékterem

7

45

48

Ifjúsági klub/ közösségi tér

5

37

58

A táblázat eredményeiből látható, hogy a fiatalok a szabadidejüket a fogyasztói társadalom
különböző színtereiben töltik el leginkább. A kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységet
folytató üzletek látogatása mellett még a sporttevékenységek azok, amelyek nagyon fontos
szerepet töltenek be a megkérdezett fiatalok szabadidő felhasználásában. A legismertebb,
leglátogatottabb kulturális színterek közül ebben az összevetésben a mozi a középmezőny
elején (7. hely), a könyvtár pedig a végén (13. hely) található csupán. Figyelemre méltó az
ifjúsági klubok/közösségi terek ismertségének és látogatottságának rendkívül alacsony szintje.
Ez annál is inkább elgondolkodtató, mert egyre több városrészben található ilyen, alacsony
küszöbű szolgáltatást és védett környezetet biztosító intézmény.
A szabadidő eltöltésének lehetséges helyszínei mellett a felmérés a különböző szabadidős
tevékenységekre is rákérdezett.

Gyakran
(%-ban)

Néha, ritkán
(%-ban)

Soha
(%-ban)

1. Zenehallgatás

90

10

0

2. Barátokkal való együttlét

79

20

1

3. Sport

58

37

5

4. Számítógépezés

50

46

4

5. Rokonlátogatás

39

58

3

6. Tévénézés

46

47

7

Rangsor
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7. Vásárlás

31

66

3

8. Olvasás

32

56

12

9. Kirándulás

13

81

6

10. Számítógépes játék

28

45

27

11. Tánc

14

48

38

12. Kertészkedés

9

57

34

13. Szabadidős klubokban való részvétel

6

48

46

A szabadidő eltöltésének lehetséges módjai közül első helyen a zenehallgatás végzett,
második a barátokkal való együttlét lett, harmadik pedig a sport. A legritkábban végzett
szabadidős tevékenység a szabadidős klubokban való részvétel volt, ezt a kertészkedés és a
tánc követi. Továbbra is meghatározó tehát a baráti társaságok, kortárs kapcsolatok léte és
ereje, ugyanakkor a szabadidős klubokban való részvétel alacsony aránya azt jelzi, hogy a
fiatalok a szabadidejüket jellemzően nem védett, szervezett, formális intézményi keretek
között töltik, hanem az informális, spontán önszerveződéseket, kapcsolatokat és
tevékenységeket részesítik előnyben.
Kecskemétnek jól kiépült ifjúsági intézményi struktúrája és közösségi tér hálózata van, ezért a
felmérés kíváncsi volt arra is, hogy a fiatalok milyen véleményt fogalmaznak meg ezeknek
az intézményeknek és közösségi tereknek a tevékenységeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban.

Rangsor

Parádfürdői
Ifjúsági Tábor
és Erdei Iskola
Hírös Agóra
Kulturális és
Ifjúsági
Központ
Hírös Agóra
Ifjúsági
Otthon
Kék Elefánt
Közösségi Tér
és Ifjúsági
Iroda
KÖZ-tér/10
perc pinceklub

Nagyon
elégedett
(fő)

Inkább
elégedett
(fő)

Inkább
nem
elégedett
(fő)

Egyáltalán nem
elégedett
(fő)

Nem
ismeri
(fő)

Nem
válaszolt
(fő)

Átlagos
érték

172

158

40

35

616

5

1.8

122

300

81

22

496

5

2.0

127

308

72

31

483

5

2.0

80

174

62

42

663

5

2.2

76

154

67

36

688

5

2.2
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ELEVEN
Közösségi Tér

75

160

63

48

675

5

2.2

Hetényegyházi
Közösségi Ház

54

109

43

43

772

5

2.3

Az ifjúsági intézmények és közösségi terek tekintetében szembeötlő, hogy a válaszadó
fiatalok – akik az elsődleges célcsoportjába tartoznak ezeknek az intézményeknek és
közösségi tereknek – jelentős része nem ismeri az itt folyó tevékenységeket és az elérhető
szolgáltatásokat. Még olyan emblematikus intézmények esetében is, mint a Hírös Agóra
Kulturális és Ifjúsági Központ, vagy a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon, a válaszadó fiatalok közel
fele nem ismeri ezeket az intézményeket. A városrészi közösségi terek esetében ez az arány
érthető módon még magasabb. Az átlagos értékekkel kapcsolatban itt is azt mondhatjuk, hogy
azok a fiatalok, akik ismerik az egyes intézményeket vagy közösségi tereket, inkább
elégedettek vagy nagyon elégedettek a tevékenységükkel, szolgáltatásaikkal.
KECSKEMÉT – FEJLŐDŐ VÁROS
A város fejlődésében döntő szerepet játszanak a gazdasági és munkaerő-piaci kilátások,
amelyek rendkívül fontosak a fiatalok helyben tartása szempontjából is, ezért a felmérés is tett
fel ezekre a témákra vonatkozó kérdéseket.
Mivel a felmérésben résztvevő fiatalok többségének még nem volt közvetlen munkaerő-piaci
tapasztalata, információkat kellett nyerni arról, hogy a fiatalok milyen szempontokat tartanak
lényegesnek egy munkahellyel kapcsolatban. A felmérés arra kérte a válaszadókat, hogy 1től 5-ig osztályozzák a felsorolt szempontokat az alapján, hogy mennyire tartják azokat
fontosnak egy munkahellyel kapcsolatban. (Az 1-es jelentette azt, hogy egyáltalán nem fontos
szempont, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon fontos szempont.) Az eredményeket az alábbi
táblázat tartalmazza.
5

4

3

2

1

Nem
válaszolt

Átlagos
érték

Jó fizetés

754

177

52

15

24

4

4.6

Jó főnök

658

224

96

20

22

4

4.4

Kevés stressz

672

190

97

29

33

4

4.4

Érdekes munka

593

264

127

19

17

4

4.4

Jó kollégák

576

283

118

23

22

4

4.3

430

363

160

43

26

4

4.1

400

367

189

45

20

4

4.1

394

344

212

44

28

4

4.0

Rangsor

Rugalmas
munkaidő
Kedvező
előrejutási
lehetőségek
Kiszámíthatóság
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Önálló döntések

294

409

251

39

27

4

3.9

Társadalmi
hasznosság

286

377

259

62

36

5

3.8

A fiatalok válaszai alapján az ideális munkahely jó fizetést biztosít, a munkahelyi vezető
személye is kedvező és lehetőségek szerint stressz mentes. Az anyagi megbecsültség
hangsúlyos voltát jelzi, hogy a válaszadók közel háromnegyede gondolta úgy, hogy ez nagyon
fontos szempont egy munkahellyel kapcsolatban, amivel e tekintetben ez kiemelkedik a többi
szempont közül. Érdekes, hogy magával a munkával, az elvégzendő feladattal kapcsolatos
szempontok megítélése kettős. A társadalmi hasznosság utolsó lett a rangsorban, ugyanakkor
az érdekes munka a negyedik helyen végzett, tehát a munka változatossága fontosabb a
fiatalok számára, mint a társadalmi hasznossága. Azok a szempontok, amelyek a munkahelyi
környezettel, a stabilitással és az érvényesüléssel kapcsolatosak, szintén nem tartoznak a
legfontosabbak közé a fiatalok számára. Ezt jelzi az önálló döntéshozatali lehetőségek, a
kiszámíthatóság és a kedvező előrejutási lehetőségek viszonylagos gyengébb helyezése.
A felmérés arra is rákérdezett, hogy az egyes felsorolt foglalkoztató típusok mennyire
vonzóak a fiatalok számára. Itt is 1-től 5-ig kellett osztályozniuk, ahol az 1-es jelentette azt,
hogy egyáltalán nem szívesen dolgoznának ott, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon szívesen
lennének ott munkavállalók.
1

2

3

4

5

Nem
válaszolt

Átlagos
érték

Multinacionális cég

135

150

319

263

153

6

3.1

Magyar vállalkozás

120

156

401

254

87

7

3.0

Nem tervezem, hogy
alkalmazott legyek

243

135

335

139

167

7

2.9

Civil szervezet

224

237

363

141

54

6

2.6

Állami/önkormányzati
szféra

281

242

304

135

56

8

2.5

Rangsor

Az eredményekből az látható, hogy a fiatalok a céges-vállalkozói szférában képzelik el inkább
a jövőbeli munkaerő-piaci jelenlétüket, míg a civil és az állami-önkormányzati szféra kevésbé
népszerű a körükben. Ugyanakkor még az első helyen végző multinacionális cégek esetében
is mindössze 3.1 az átlagos érték, tehát a válaszadók számára ez a munkaadó-típus is csak
közepesen vonzó. Mivel a kormányzati ifjúságpolitikai törekvések között hangsúlyosan
jelenik meg a fiatalok önálló vállalkozóvá válásának támogatása, figyelemre méltó, hogy a
válaszadó fiatalok számottevő része nem tervezi, hogy alkalmazott legyen. Ők lehetnek
ezeknek az intézkedéscsomagoknak a megfelelő célcsoportjai. Szintén fontos szektor lehet a
fiatalok munkanélküliségének csökkentése szempontjából a civil szféra, amelynek azonban az
eredmények ismeretében javasolt növelnie az ismertségét az ifjúság körében, kiemelve azt,
hogy potenciális munkavállalási lehetőséget is jelenthetnek az egyesületek és alapítványok is.
A fejlődő város víziója szempontjából kiemelten fontos a fiatalok mobilitási hajlandóságára,
mobilitási terveire vonatkozó információk megismerése. Ezeket a következő táblázatokban
lehet összefoglalni a lehetséges belföldi és a külföldi mobilitás tekintetében.
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El tudod képzelni, hogy másik magyar településen vállalj munkát?
Fő

%

1. Igen.

669

65%

2. Nem.

186

18%

3. Még nem gondolkodtam ezen.

164

16%

7

1%

Fő

%

1. Igen.

754

73%

2. Nem.

143

14%

3. Még nem gondolkodtam ezen.

122

12%

7

1%

4. nem válaszolt

El tudod képzelni, hogy külföldön vállalj munkát?

4. nem válaszolt

Az összes megkérdezett fiatal kétharmada tartja elképzelhetőnek, hogy másik magyar
településen vállaljon munkát, míg ugyanez az arány a külföldi munkavállalás lehetőségével
kapcsolatban már közel háromnegyed. Ha csak azokat vizsgáljuk, akik már gondolkodtak
ezeken a kérdéseken, az arányok még magasabbak: ebben a körben a válaszadók 78%-a tartja
elképzelhetőnek, hogy másik magyar városban dolgozzon, míg 84%-a azt, hogy külföldön
vállaljon munkát. A fiatalok nagy része tehát nem zárta ki, hogy Kecskeméten vagy
Magyarországon kívül fog munkát vállalni, ami a város jövőbeli demográfiai összetételét,
élhetőségét és versenyképességét is befolyásolhatja. A fenti eredmények alapján prioritásként
kell kezelni a város ifjúságmegtartó képességének erősítését.
KECSKEMÉT – ÉLHETŐ VÁROS
A város élhetősége sok összetevőből kialakuló fogalom, ugyanakkor a fiatalok helyben tartása
érdekében döntő fontosságú szempont. Ennek megfelelően a felmérés tartalmazott erre
vonatkozó kérdéseket is.
Egy általános helyzetkép megismerése érdekében a felmérés megkérte a válaszadó fiatalokat
arra, hogy értékeljék 1-től 5-ig a felsorolt szempontok alapján Kecskemétet. Az 1-es
jelentette azt, hogy egyáltalán nem elégedettek, az 5-ös pedig azt, hogy teljesen elégedettek az
adott szempontból a várossal. Az eredményeket a következő táblázat tartalmazza.
Rangsor
Vásárlási
lehetőségek
Tanulási
lehetőségek/
oktatási színvonal

5

4

3

2

1

Nem
válaszolt

Átlagos érték

241

375

256

90

57

6

3.6

186

332

279

143

82

4

3.4
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Lakhatási
lehetőségek

85

362

384

132

58

4

3.3

Kulturális kínálat

104

286

428

129

74

4

3.2

Szórakozási
lehetőségek

157

289

299

163

113

5

3.2

Közbiztonság

62

279

415

183

83

4

3.1

58

280

386

182

112

5

3.0

64

257

387

210

103

4

3.0

53

236

446

178

106

7

3.0

77

265

342

190

144

6

2.9

61

236

339

227

155

8

2.8

Közlekedési
állapotok
Környezet,
köztisztaság
Munkavállalási
lehetőségek
Egészségügyi
ellátás,
egészségvédelem
Élettervek
megvalósítási
esélyei

A megkérdezett fiatalok a felsorolt tényezők közül leginkább a vásárlási lehetőségekkel, a
tanulási lehetőségekkel és oktatási színvonallal, illetve a lakhatási lehetőségekkel elégedettek.
Érdemes megjegyezni, hogy még az első helyezett vásárlási lehetőségek tekintetében is csak
3.6 az átlagos érték, ami alig haladja meg az erős közepes elégedettségi szintet. Figyelemre
méltó, hogy a fiatalok a tanulási és a lakhatási lehetőségeket juttatták a 2-3. helyre, hiszen
ezek színvonala döntő fontosságú egy város népességmegtartó képessége szempontjából.
Éppen ezzel összefüggésben ad viszont aggodalomra okot a lista utolsó 3 helyén szereplő
szempont.
Az élhető város koncepciójához szorosan kapcsolódnak azok az eredmények is, amelyek azt
mutatják meg, hogy a fiatalok mely területek fejlesztését tartják a legfontosabbnak a város
élhetősége szempontjából. A felmérés arra kérte a résztvevőket, hogy válaszoljanak a
következő kérdésre:
„Tegyük fel, hogy polgármester-jelöltként indulsz a helyi választásokon. Az alábbi
szempontok közül válaszd ki azt a 3-at, amelyet legfontosabbnak tartanál megvalósítani
Kecskeméten a megválasztásod esetén?” A fiatalok válaszai alapján a következő rangsor
alakult ki.
Fő

Rangsor
Több munkahely teremtése

512

Oktatás színvonalának emelése

452

Az egészségügyi alapellátás fejlesztése, az egészségmegőrzés támogatása

437

Könnyebb lakáshoz jutás elősegítése

235
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Több és magasabb színvonalú rendezvény, fesztivál megszervezése

214

Rendezettebb, egészségesebb környezet megteremtése

212

Több belvárosi szórakozóhely létesítése

205

Közbiztonság javítása

203

Több és jobb színvonalú közút és kerékpárút létrehozása

172

Kisebbségek és hátrányos helyzetű csoportok hatékonyabb képviselete

130

A turizmus fejlesztése

113

Jobb színvonalú közösségi közlekedés létrehozása

91

A demokratikus jogok, a gyülekezési-, szólás- és véleményszabadság
szélesebb körű biztosítása
A szórakozóhelyek nyitvatartási idejét korlátozó helyi rendelet
(csendrendelet) módosítása

83
70

4.2 EURODESK Statisztika
KECSKEMÉT – NEMZETKÖZI VÁROS
Mivel a 2016. évi helyi ifjúságkutatás nem tartalmazott a nemzetközi város víziójához köthető
kérdéseket, ezért ezzel a témakörrel kapcsolatban a HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági
Központ munkatársai által összegyűjtött nemzetközi mobilitási adatokat tartalmazó táblázatot
közöljük.

Program megnevezése

Nemzetközi cserediák program (középiskolások
részére) AFS, Rotary - kiutazó

Nemzetközi cserediák program (középiskolások
részére) AFS, Rotary - bejövő
Középiskolai szakmai tanulmányok - kiutazó
Középiskolai tanulmányok - Erasmus+ Bolyai kiutazó
Középiskolai tanulmányok - Erasmus+ Kandó
Középiskolai szakmai gyakorlat - kiutazó
Középiskolai Euroscola verseny - kiutazó

időtartam/fő

városi
statisztika/év az
utóbbi 3 év
átlagaként

magyarországi átlag

10 hónap

5 fő kiutazó
(jellemzően
tengerentúli
célországok)

éves átlag 50 fő Magyarországról

10 hónap

5 fő beutazó
(jellemzően
tengerentúli
célországok)

éves átlag 50 fő Magyarországra

3 hét

4 fő

7 nap

50 fő

nincs adat
3 hónap
4 nap
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20 fő
24 fő

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2019-2024
Felsőoktatás külföldre utazás tanulás NJE
Felsőoktatás külföldre utazás gyakorlat NJE
Felsőoktatás bejövő hallgató NJE
Felsőoktatás külföldre utazás szakértők NJE
Felsőoktatás Kodály Intézet
Felsőoktatási szakmai gyakorlat, bejövő - nem
egyetemi partnerség

168 nap
62 nap
6,5 nap

20 fő
15 fő
24 fő
31 fő

nincs adat
30 nap

22 fő

6 nap

16 fő

Iskolarendszeren kívüli, szakemberek mobilitása
- kiutazó
Iskolarendszeren kívüli, szakemberek mobilitása
- bejövő
Európai Önkéntes Szolgálat kiutazó - rövid

6 nap

5 fő

30 nap

2 fő

Európai Önkéntes Szolgálat kiutazó - hosszú

8 hónap

7 fő

Európai Önkéntes Szolgálat kiutazó - bejövő

8 hónap

5 fő

Ifjúsági csere - Erasmus+ - kiutazó

7 nap

350 fő

Ifjúsági csere - Erasmus+ - bejövő

7 nap

70 fő

6 nap

80 fő

8 nap
8 nap
8 nap

1500 fő
1500 fő
25 fő

Szakmai gyakorlat, cégeknél: Knorr Bremse
bejövő

5 hónap

3 fő

Építőtábor - bejövő

17 nap

10 fő

Nyári tábor CCUSA, campleaders, stb. - kiutazó

3 hónap

5 fő

Iskolarendszeren kívüli tréning, képzés,
szeminárium - Erasmus+ kiutazó
Csiperó - kiutazó (minden páratlan évben)
Csiperó - bejövő (minden páros évben)
Csiperó - kiutazó (szakmai fejlesztő projekt)

Kecskemét, 2018. december 13.
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éves átlag 10 fő Magyarországról
éves átlag 200 fő
Magyarországról
éves átlag 200 fő
Magyarországra
éves átlag 4400 fő
Magyarországról
éves átlag 2000 fő
Magyarországra

30 csoport, 22 országból
30 csoport, 22 országból

